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25.1.2017 A8-0389/2 

Ändringsförslag  2 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 18 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av förklaringen om att 

främja medborgarskap och de 

gemensamma värdena frihet, tolerans och 

icke-diskriminering genom utbildning 

(Parisförklaringen), som antogs vid det 

informella mötet med EU:s 

utbildningsministrar den 17 mars 2015, 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Ändringsförslag  3 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 24 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av sin resolution av den 

12 april 2016 om EU-kunskap i skolan2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Antagna texter, P8_TA(2016)0106. 

 

 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Ändringsförslag  4 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Kommissionen har visat flexibilitet och 

vidtagit innovativa åtgärder för att 

fokusera på nya utmaningar, t.ex. ett 

förslag för flyktingar, och för att främja 

medborgerliga värderingar inom ramen 

för Erasmus+-incitament för en mer aktiv 

och deltagarbaserad interkulturell dialog. 

B. Trots många anmärkningar om att 

budgeten är begränsad har kommissionen 

betalat ut medel och fastställt nya mål till 

nackdel för den ökande efterfrågan från 

medlemsstaternas medborgare, som får 

allt svårare att delta i programmet på 

grund av begränsade resurser. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Ändringsförslag  5 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet påpekar att 

Erasmus+ är EU:s flaggskeppsprogram för 

rörlighet och utbildning och att det har fått 

en 40-procentig budgetökning jämfört 

med perioden 2007–2013 på grund av de 

positiva resultaten och den stora 

efterfrågan. 

1. Europaparlamentet påpekar att 

Erasmus+ är EU:s flaggskeppsprogram för 

rörlighet och utbildning. Med en budget på 

14,7 miljarder euro har Erasmus+ fått en 

betydande sammanlagd budgetökning för 

2014–2020, dvs. en 40-procentig ökning 

jämfört med föregående programperiod. 

Budgetprofilen i den fleråriga 

budgetramen anger en begränsad ökning 

för den första hälften av 

programperioden. Programmets nya 

struktur förefaller nu främja stora 

projekt, särskilt projekt under 

nyckelåtgärd 2, som dessutom står för en 

större del av budgeten. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Ändringsförslag  6 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet konstaterar att en 

bred majoritet av de nationella kontoren 

väntar sig att Erasmus+-programmets mål 

inom området utbildning, yrkesutbildning 

och ungdom ska nås. 

2. Europaparlamentet konstaterar att en 

bred majoritet av de nationella kontoren 

väntar sig att Erasmus+-programmets mål 

inom området utbildning, yrkesutbildning 

och ungdom ska nås, även om 75 % av 

dem uppger administrativa svårigheter 

med att genomföra programmet, enligt en 

studie som parlamentets 

utredningsavdelning B gjort om det 

decentraliserade genomförandet av 

Erasmus+.  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Ändringsförslag  7 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet anser att Erasmus+ 

fyller en viktig funktion för att främja en 

europeisk identitet och europeisk 

integration, solidaritet, inkluderande och 

hållbar tillväxt, kvalitativ sysselsättning, 

konkurrenskraft, social sammanhållning 

och rörlighet för unga arbetstagare 

genom att på ett positivt sätt bidra till 

förbättrade europeiska utbildningssystem, 

livslångt lärande, ett aktivt europeiskt 

medborgarskap och bättre möjligheter till 

anställning, genom att ge européer en 

möjlighet att förvärva övergripande och 

överförbara personliga och yrkesmässiga 

färdigheter och kompetenser via studier, 

praktik och arbetslivserfarenhet 

utomlands samt frivilligarbete, och genom 

att erbjuda enskilda personer chansen att 

leva mer självständigt, bli mer flexibla och 

nå personlig utveckling. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Ändringsförslag  8 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet konstaterar att 

aktörer på alla nivåer uppger att de första 

två och ett halvt åren av programmets 

genomförande har varit svåra och 

utmanande, men att förbättringar har gjorts 

under tiden, även om förenklingar via 

”samma modell för alla”-principen i många 

fall har fått motsatt effekt. Färre 

byråkratiska hinder skulle leda till ett 

bredare och mer lättillgängligt program. 

Därför bör mer göras för att minska 

byråkratin under hela projektcykeln och 

anpassa kostnaderna till budgeten eller 

projekttypen. Parlamentet uppmanar 

samtidigt kommissionen att stärka dialogen 

med arbetsmarknadens parter, de lokala 

myndigheterna och civilsamhället för att 

säkerställa största möjliga tillgång till 

programmet. Det är beklagligt att den 

omfattande byråkratin hindrar mindre 

organisationer från att få medel från 

Erasmus+. Parlamentet anser att byråkratin 

och rapporteringskraven bör förenklas. 

8. Europaparlamentet konstaterar att 

aktörer på alla nivåer uppger att de första 

två och ett halvt åren av programmets 

genomförande har varit svåra och 

utmanande, särskilt för de nationella 

kontoren, varav hälften anser att det nya 

programmet är mer komplicerat att 

genomföra, men att vissa förbättringar har 

gjorts under tiden, även om förenklingar 

via ”samma modell för alla”-principen i 

många fall har fått motsatt effekt. Färre 

byråkratiska hinder skulle leda till ett 

bredare och mer lättillgängligt program. 

Därför bör mer göras för att minska 

byråkratin under hela projektcykeln och 

anpassa kostnaderna till budgeten eller 

projekttypen. Parlamentet uppmanar 

samtidigt kommissionen att stärka dialogen 

med arbetsmarknadens parter, de lokala 

myndigheterna och civilsamhället för att 

säkerställa största möjliga tillgång till 

programmet. Det är beklagligt att den 

omfattande byråkratin hindrar mindre 

organisationer från att få medel från 

Erasmus+. Parlamentet anser att byråkratin 

och rapporteringskraven bör förenklas. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Ändringsförslag  9 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet framhåller vikten av 

tydliga läranderesultat och specifika 

arbetsbeskrivningar för den 

arbetslivserfarenhet utomlands som 

Erasmus+ kan erbjuda personer i 

yrkesutbildning, praktikanter, lärlingar och 

frivilligarbetare. Parlamentet understryker 

att förberedelsen av kandidaterna innan de 

åker utomlands utgör en integrerad del av 

verksamheten och måste inbegripa 

yrkesvägledning, språkkurser och kurser i 

social och kulturell integration, inklusive 

interkulturell kommunikation som ska 

främja människors samhällsengagemang 

och förbättra deras arbets- och 

levnadsvillkor. Parlamentet anser, med 

beaktande av hur viktig flerspråkigheten är 

för att förbättra unga människors 

anställbarhet, att ökade ansträngningar 

krävs för att främja och stödja 

flerspråkighet i programmet Erasmus+. 

Parlamentet välkomnar det faktum att 

kunskaper i främmande språk bland 

deltagare i Erasmus+-projekt kommer att 

stärkas, bland annat grannspråk som kan 

öka rörligheten och anställbarheten på 

gränsöverskridande arbetsmarknader. 
Parlamentet anser att språkkurser för 

blivande deltagare i rörlighetsprogrammen 

kan ges i samarbete med 

utbildningsanstalterna och värdföretagen 

12. Europaparlamentet framhåller vikten av 

tydliga läranderesultat och specifika 

arbetsbeskrivningar för den 

arbetslivserfarenhet utomlands som 

Erasmus+ kan erbjuda personer i 

yrkesutbildning, praktikanter, lärlingar och 

frivilligarbetare. Parlamentet understryker 

att förberedelsen av kandidaterna innan de 

åker utomlands utgör en integrerad del av 

verksamheten och måste inbegripa 

yrkesvägledning, språkkurser och kurser i 

social och kulturell integration, inklusive 

interkulturell kommunikation som ska 

främja människors samhällsengagemang 

och förbättra deras arbets- och 

levnadsvillkor. Parlamentet anser, med 

beaktande av hur viktig flerspråkigheten är 

för att förbättra unga människors 

anställbarhet, att ökade ansträngningar 

krävs för att främja och stödja 

flerspråkighet i programmet Erasmus+. 

Parlamentet anser att språkkurser för 

blivande deltagare i rörlighetsprogrammen 

kan ges i samarbete med 

utbildningsanstalterna och värdföretagen 

och anpassas till deltagarnas studier eller 

praktik. 
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och anpassas till deltagarnas studier eller 

praktik. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Ändringsförslag  10 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet välkomnar att 

tillgängliga medel för Erasmus+-

programmet för 2017 har ökat med 300 

miljoner euro jämfört med 2016. 

Parlamentet betonar vidare att dessa 

medel måste användas delvis till att 

förbättra programmets svaga delar och 

huvudsakligen till att öka antalet 

framgångsrika kvalitetsprojekt. 

14. Europaparlamentet noterar att 

tillgängliga medel för Erasmus+-

programmet för 2017 har ökat med 300 

miljoner euro jämfört med 2016, men 

betonar att enbart ökade medel inte 

kommer att räcka för att göra 

programmet effektivt, särskilt vad gäller 

större rättvisa mellan små, medelstora och 

stora projekt.  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Ändringsförslag  11 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet hoppas att 

ökningen på 12,7 % i den totala budgeten 

2017 jämfört med 2016 och ytterligare 

årliga ökningar under de återstående 

programåren kommer att leda till bättre 

resultat och större nöjdhet bland sökande. 

Parlamentet förväntar sig att 

kommissionen förverkligar sin avsikt att 

tilldela ytterligare 200 miljoner euro 

under den återstående programperioden, 

även om en ännu större budgetsatsning 

behövs för att täcka efterfrågan i 

underfinansierade sektorer, som för 

tillfället med råge överskrider tillgängliga 

medel. Parlamentet konstaterar att 48 % 

av de nationella kontoren rapporterar att 

programmens åtgärder är 

underfinansierade. 

utgår 

Or. en 

 

 


