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25.1.2017 A8-0389/2 

Predlog spremembe  2 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju deklaracije o 

spodbujanju državljanstva in skupnih 

vrednot svobode, strpnosti in 

nediskriminacije z izobraževanjem 

(Pariška deklaracija), ki je bila sprejeta 

na neformalnem srečanju ministrov 

Evropske unije za izobraževanje 

17. marca 2015 v Parizu, 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Predlog spremembe  3 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

12. aprila 2016 o učenju o EU v šolah2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0106. 

 

 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Predlog spremembe  4 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker Komisija kaže prilagodljivost in je 

naredila inovativne korake, da bi se 

usmerila na nove izzive, na primer 

predlog glede beguncev, ter da bi 

spodbujala državljanske vrednote v okviru 

pobud Erasmus+ ter tako zagotavljala bolj 

dejaven in vključujoč medkulturni dialog; 

B. ker je Komisijam kljub številnim 

pripombam o omejenosti proračuna 

izplačala sredstva in določila nove cilje v 

škodo vse večjemu povpraševanju 

državljanov držav članic, ki zaradi 

omejenih virov vse težje sodelujejo v 

programu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Predlog spremembe  5 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da je program Erasmus+ 

glavni program EU na področju 

mobilnosti, izobraževanja in usposabljanja, 

ki je glede na pozitivne rezultate in visoko 

povpraševanje prejel 40 % več 

proračunskih sredstev kot v obdobju 

2007–2013; 

1. poudarja, da je program Erasmus+ 

glavni program EU na področju 

mobilnosti, izobraževanja in usposabljanja; 

opozarja, da je bil proračun programa 

Erasmus+, ki za obdobje 2014–2020 znaša 

14,7 milijarde EUR, na splošno znatno 

povečan, saj je zdaj 40 % višji kot v 

prejšnjem programskem obdobju; 

ugotavlja, da proračunski profil v 

večletnem finančnem okviru kaže, da je 

povečanje v prvi polovici programskega 

obdobja omejeno; poudarja, da se v 

okviru nove strukture programa trenutno 

očitno daje prednost velikim projektom, 

zlasti tistim v okviru ključnega ukrepa 2, 

za katere se porabi večji delež proračuna; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Predlog spremembe  6 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. ugotavlja, da velika večina nacionalnih 

agencij pričakuje, da bodo cilji programa 

Erasmus+ na področju izobraževanja, 

usposabljanja in mladine izpolnjeni; 

2. ugotavlja, da velika večina nacionalnih 

agencij pričakuje, da bodo cilji programa 

Erasmus+ na področju izobraževanja, 

usposabljanja in mladine izpolnjeni, 

čeprav je 75 % od njih v študiji 

Tematskega sektorja B o 

decentraliziranem izvajanju programa 

Erasmus+ izvajanje programa označilo za 

upravno kompleksno;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Predlog spremembe  7 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da ima program Erasmus + 

osrednjo vlogo pri spodbujanju evropske 

identitete in integracije, solidarnosti, 

vključujoče in trajnostne rasti, kakovostne 

zaposlitve, konkurenčnosti, socialne 

kohezije in mobilnosti mladih na trgu 

dela, s čimer pozitivno prispeva k 

izboljšanju evropskih sistemov 

izobraževanja in usposabljanja, 

vseživljenjskega učenja, dejavnega 

evropskega državljanstva in boljših 

možnosti za zaposlitev, saj Evropejcem 

zagotavlja priložnost za pridobivanje 

prečnih in prenosljivih sklopov osebnih in 

poklicnih spretnosti in kompetenc prek 

študija, usposabljanja, delovnih izkušenj v 

tujini in prostovoljstva, hkrati pa 

posameznikom nudi možnost neodvisnega 

življenja, lažjega prilagajanja in osebnega 

razvoja; 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Predlog spremembe  8 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. priznava, da sta bili po navedbah 

deležnikov na vseh ravneh prvi dve leti in 

pol izvajanja programa težki in zahtevni, 

vendar so bile medtem že uvedene 

izboljšave, čeprav so imele uvedene 

poenostavitve s pristopom ena rešitev za 

vse pri prijavi v mnogih primerih ravno 

nasprotni učinek; meni, da bi bil program 

ob manjših birokratskih ovirah bolj 

razširjen in dostopen, zato poziva k 

nadaljnjim prizadevanjem za zmanjšanje 

birokracije v celotnem projektnem ciklu in 

ustrezno opredelitev stroškov glede na 

proračun ali vrsto projekta; ter obenem 

spodbuja Komisijo, naj okrepi dialog s 

socialnimi partnerji, lokalnimi organi in 

civilno družbo, s čimer bi zagotovili čim 

širši dostop do programa; obžaluje, da so 

lahko finančna sredstva programa 

Erasmus+ zaradi visoke upravne 

obremenitve za manjše organizacije 

nedosegljiva; meni, da bi bilo treba 

birokracijo in zahteve za poročanje 

poenostaviti; 

8. priznava, da sta bili po navedbah 

deležnikov na vseh ravneh prvi dve leti in 

pol izvajanja programa sicer težki in 

zahtevni, zlasti za nacionalne agencije, 

polovica od njih tako meni, da je izvajanje 

novega programa bolj zapleteno, so pa 

bile medtem že uvedene nekatere 

izboljšave, čeprav so imele uvedene 

poenostavitve s pristopom ena rešitev za 

vse pri prijavi v mnogih primerih ravno 

nasprotni učinek; meni, da bi bil program 

ob manjših birokratskih ovirah bolj 

razširjen in dostopen, zato poziva k 

nadaljnjim prizadevanjem za zmanjšanje 

birokracije v celotnem projektnem ciklu in 

ustrezno opredelitev stroškov glede na 

proračun ali vrsto projekta; ter obenem 

spodbuja Komisijo, naj okrepi dialog s 

socialnimi partnerji, lokalnimi organi in 

civilno družbo, s čimer bi zagotovili čim 

širši dostop do programa; obžaluje, da so 

lahko finančna sredstva programa 

Erasmus+ zaradi visoke upravne 

obremenitve za manjše organizacije 

nedosegljiva; meni, da bi bilo treba 

birokracijo in zahteve za poročanje 

poenostaviti; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Predlog spremembe  9 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja pomen jasnih učnih izidov in 

specifičnih opisov delovnih nalog za 

delovne izkušnje v tujini, ki jih program 

Erasmus+ ponuja udeležencem v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju, 

pripravnikom, vajencem in prostovoljcem; 

poudarja, da je priprava kandidatov pred 

mednarodnimi izkušnjami sestavni del 

dejavnosti in mora zajemati poklicno 

usmerjanje in jezikovne tečaje ter tečaje o 

socialni in kulturni integraciji, vključno z 

medkulturno komunikacijo, da bi 

spodbudili sodelovanje ljudi v družbi in 

izboljšali njihove delovne in življenjske 

razmere; glede na pomen večjezičnosti za 

večjo zaposljivost mladih meni, da bi bilo 

treba v programu Erasmus+ večjezičnost 

bolj spodbujati in podpirati; pozdravlja, da 

bodo udeleženci projektov v programu 

Erasmus+ izboljšali znanje tujih jezikov, 

zlasti jezikov sosednjih držav, s čimer se 

lahko poveča mobilnost in zaposljivost na 

čezmejnem trgu dela; meni, da bi lahko 

jezikovne tečaje za prihajajoče udeležence 

programov mobilnosti pripravljali v 

sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami 

in gostiteljskimi podjetji ter jih prilagodili 

njihovemu študijskemu področju ali 

pripravništvu; 

12. poudarja pomen jasnih učnih izidov in 

specifičnih opisov delovnih nalog za 

delovne izkušnje v tujini, ki jih program 

Erasmus+ ponuja udeležencem v 

poklicnem izobraževanju in usposabljanju, 

pripravnikom, vajencem in prostovoljcem; 

poudarja, da je priprava kandidatov pred 

mednarodnimi izkušnjami sestavni del 

dejavnosti in mora zajemati poklicno 

usmerjanje in jezikovne tečaje ter tečaje o 

socialni in kulturni integraciji, vključno z 

medkulturno komunikacijo, da bi 

spodbudili sodelovanje ljudi v družbi in 

izboljšali njihove delovne in življenjske 

razmere; glede na pomen večjezičnosti za 

večjo zaposljivost mladih meni, da bi bilo 

treba v programu Erasmus+ večjezičnost 

bolj spodbujati in podpirati; meni, da bi 

lahko jezikovne tečaje za prihajajoče 

udeležence programov mobilnosti 

pripravljali v sodelovanju z 

izobraževalnimi ustanovami in 

gostiteljskimi podjetji ter jih prilagodili 

njihovemu študijskemu področju ali 

pripravništvu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Predlog spremembe  10 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. pozdravlja povečanje sredstev za 

program Erasmus+, ki v letu 2017 znašajo 

skoraj 300 milijonov EUR več kot v letu 

2016; poleg tega poudarja, da je treba ta 

sredstva deloma uporabiti za odpravo 

slabosti programa, predvsem pa za 

povečanje števila uspešnih kakovostnih 

projektov; 

14. je seznanjen s tem, da so bila sredstva 

za program Erasmus+ za leto 2017 

povečana za skoraj 300 milijonov EUR v 

primerjavi z letom 2016, a hkrati poudarja, 

da samo povečanje sredstev ne bo 

zagotovilo učinkovitosti programa, zlasti 

glede večje enakosti med malimi, 

srednjimi in velikimi projekti; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Predlog spremembe  11 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. verjame, da se bosta zaradi 12,7-

odstotnega povečanja celotnega 

proračuna v letu 2017 glede na leto 2016 

in njegovega nadaljnjega letnega 

povečevanja v preostalih letih programa 

uspešnost in zadovoljstvo prijaviteljev 

povečala; pričakuje, da bo Komisija 

uresničila svojo namero o dodelitvi 

dodatnih 200 milijonov EUR za preostalo 

programsko obdobje, čeprav so potrebna 

še večja proračunska prizadevanja, da bi 

se odzvali na povpraševanje v 

pomanjkljivo financiranih sektorjih, ki 

dejansko močno presega razpoložljiva 

sredstva; je seznanjen, da 48 % 

nacionalnih agencij poroča, da za ukrepe 

programa ni namenjenih dovolj sredstev; 

črtano 

Or. en 

 

 


