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25.1.2017 A8-0389/12 

Pozměňovací návrh  12 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. vybízí Komisi, aby provedla analýzu 

klíčových akcí a oblastí programu, jež se 

zdají být nedostatečně financovány, jako 

např. klíčová akce č. 2 strategická 

partnerství, vzdělávání dospělých, mládež, 

školní vzdělávání, odborné vzdělávání a 

příprava a vysokoškolské vzdělávání, a 

také těch oblastí, jimž by navýšení 

rozpočtu mohlo přinést největší užitek; 

zdůrazňuje, že ve snaze určit tyto oblasti a 

odvětví a přijmout co nejdříve nápravná 

opatření je zapotřebí i nadále neustále 

program monitorovat; zdůrazňuje, že je 

třeba zabezpečit dostatečné financování 

programů mobility a věnovat zvláštní 

pozornost zvýšení mobility nedostatečně 

zastoupených skupin; zdůrazňuje, že 

vzhledem ke specifickým potřebám 

různých odvětví je zapotřebí, aby byly pro 

jednotlivá odvětví vyhrazeny zvláštní 

rozpočtové položky; upozorňuje na to, že 

rozpočtové prostředky musí být využity 

výhradně v rámci ustanovení programu; 

17. vybízí Komisi, aby provedla analýzu 

klíčových akcí a oblastí programu, jež se 

zdají být nedostatečně financovány, jako 

např. klíčová akce č. 2 strategická 

partnerství, vzdělávání dospělých, mládež, 

školní vzdělávání, odborné vzdělávání a 

příprava a vysokoškolské vzdělávání, a 

také těch oblastí, jimž by navýšení 

rozpočtu mohlo přinést největší užitek; 

zdůrazňuje, že ve snaze určit tyto oblasti a 

odvětví a přijmout co nejdříve nápravná 

opatření je zapotřebí i nadále neustále 

program monitorovat; zdůrazňuje, že 

vzhledem ke specifickým potřebám 

různých odvětví je zapotřebí, aby byly pro 

jednotlivá odvětví vyhrazeny zvláštní 

rozpočtové položky; upozorňuje na to, že 

rozpočtové prostředky musí být využity 

výhradně v rámci ustanovení programu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Pozměňovací návrh  13 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. zdůrazňuje přidanou hodnotu činností 

v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

v rámci programu Erasmus+, která 

spočívá v podpoře začlenění nebo 

opětovného začlenění znevýhodněných 

skupin do možnosti absolvovat vzdělávání 

/ odbornou přípravu s cílem zlepšit jejich 

přechod na trh práce; 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Pozměňovací návrh  14 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. zdůrazňuje, že program Erasmus+ je v 

rámci celé EU důležitým nástrojem pro 

zlepšení kvality odborného vzdělávání a 

přípravy; zdůrazňuje skutečnost, že 

inkluzivní kvalitní odborné vzdělávání a 

příprava spolu s mobilitou v rámci těchto 

systémů mají na rychle se měnících 

evropských trzích práce zásadní 

hospodářskou a sociální funkci, jelikož 

představují způsob, jak mladým lidem a 

dospělým poskytnout odborné znalosti a 

životní dovednosti, které jsou užitečné při 

přechodu ze vzdělávání a odborné přípravy 

do práce; zdůrazňuje, že odborné 

vzdělávání a příprava a mobilita v rámci 

těchto systémů by měly podporovat rovné 

příležitosti, nediskriminaci a sociální 

začlenění všech občanů, včetně žen, jež 

jsou v odborném vzdělávání a přípravě 

nedostatečně zastoupeny, a osob 

nacházejících se ve zranitelné situaci, 

mimo jiné romských občanů, 

nezaměstnaných mladých lidí, osob se 

zdravotním postižením, obyvatel žijících v 

nejvzdálenějších regionech a migrantů; 
dále doporučuje, aby byla věnována 

pozornost příjemcům s nízkou kvalifikací, 

aby se tak zvýšila jejich účast a tím pádem 

i dosah programů; 

33. zdůrazňuje, že program Erasmus+ je v 

rámci celé EU důležitým nástrojem pro 

zlepšení kvality odborného vzdělávání a 

přípravy; zdůrazňuje skutečnost, že 

inkluzivní kvalitní odborné vzdělávání a 

příprava spolu s mobilitou v rámci těchto 

systémů mají na rychle se měnících 

evropských trzích práce zásadní 

hospodářskou a sociální funkci, jelikož 

představují způsob, jak mladým lidem a 

dospělým poskytnout odborné znalosti a 

životní dovednosti, které jsou užitečné při 

přechodu ze vzdělávání a odborné přípravy 

do práce; dále doporučuje, aby byla 

věnována pozornost příjemcům s nízkou 

kvalifikací, aby se tak zvýšila jejich účast a 

tím pádem i dosah programů; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Pozměňovací návrh  15 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. vyzývá Komisi, aby zaručila 

celoevropskou mobilitu i v dobách krize a 

aby zachovala možnosti, díky nimž mají 

země v rámci Evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělávání přístup k 

programu Erasmus+; 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Pozměňovací návrh  16 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. zdůrazňuje významnou úlohu výboru 

programu stanoveného nařízením 

1288/2013, kterým se zavádí program 

Erasmus+, coby klíčového subjektu při 

provádění programu a zvyšování evropské 

přidané hodnoty prostřednictvím větší 

doplňkovosti a součinnosti mezi 

programem Erasmus+ a politikami na 

vnitrostátní úrovni; požaduje, aby měl 

výbor programu významnější úlohu a hrál 

větší roli v politických rozhodnutích; 

vyzývá Komisi, aby s výborem programu i 

nadále sdílela podrobné informace o 

rozdělení ústředních finančních prostředků; 

39. zdůrazňuje významnou úlohu výboru 

programu stanoveného nařízením 

1288/2013, kterým se zavádí program 

Erasmus+, coby klíčového subjektu při 

provádění programu; požaduje, aby měl 

výbor programu významnější úlohu a hrál 

větší roli v politických rozhodnutích; 

vyzývá Komisi, aby s výborem programu i 

nadále sdílela podrobné informace o 

rozdělení ústředních finančních prostředků; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Pozměňovací návrh  17 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. vyzývá Komisi a Generální ředitelství 

pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) a 

Výkonnou agenturu pro vzdělávání, 

kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), 

aby umožnily další podporu 

decentralizovaných akcí, jako je klíčová 

akce č. 2, tím, že navrhnou odpovídající 

financování, jež bude úměrné jejich 

velikosti; 

42. vyzývá Komisi a Generální ředitelství 

pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) a 

Výkonnou agenturu pro vzdělávání, 

kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), 

aby umožnily další podporu 

decentralizovaných akcí, jako je klíčová 

akce č. 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Pozměňovací návrh  18 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. vybízí k další podpoře spolupráce mezi 

národními agenturami a Výkonnou 

agenturou pro vzdělávání, kulturu a 

audiovizuální oblast (EACEA) ve snaze 

prosazovat centralizované akce programu 

Erasmus+, poskytovat nezbytnou podporu, 

zvyšovat povědomí o programu, 

poskytovat dodatečné informace o 

programu potenciálním žadatelům a 

vzájemně si poskytovat zpětnou vazbu k 

zlepšování procesu jeho provádění; vyzývá 

Komisi, aby ve spolupráci s národními 

agenturami vypracovala evropské 

prováděcí pokyny pro národní agentury; 
žádá o usnadnění kontaktů mezi Komisí, 

národními agenturami, příjemci programu, 

zástupci organizací občanské společnosti a 

agenturou EACEA vytvořením 

komunikační platformy pro výměnu 

informací a osvědčených postupů, jejímž 

prostřednictvím by všechny zúčastněné 

strany mohly získávat kvalitní informace a 

sdílet své zkušenosti a návrhy, jak program 

dále vylepšit; zdůrazňuje, že je třeba 

zapojit zúčastněné strany a příjemce do 

jednání výboru programu; zdůrazňuje, že v 

souladu s nařízením (EU) č. 1288/2013 by 

to mohlo být snazší díky zřízení stálých 

podvýborů složených ze zástupců 

zúčastněných stran a příjemců, 

odvětvových národních agentur, poslanců 

43. vybízí k další podpoře spolupráce mezi 

národními agenturami a Výkonnou 

agenturou pro vzdělávání, kulturu a 

audiovizuální oblast (EACEA) ve snaze 

poskytovat nezbytnou podporu, zvyšovat 

povědomí o programu, poskytovat 

dodatečné informace o programu 

potenciálním žadatelům a vzájemně si 

poskytovat zpětnou vazbu k zlepšování 

procesu jeho provádění; žádá o usnadnění 

kontaktů mezi Komisí, národními 

agenturami, příjemci programu, zástupci 

organizací občanské společnosti a 

agenturou EACEA vytvořením 

komunikační platformy pro výměnu 

informací a osvědčených postupů, jejímž 

prostřednictvím by všechny zúčastněné 

strany mohly získávat kvalitní informace a 

sdílet své zkušenosti a návrhy, jak program 

dále vylepšit; zdůrazňuje, že je třeba 

zapojit zúčastněné strany a příjemce do 

jednání výboru programu; zdůrazňuje, že v 

souladu s nařízením (EU) č. 1288/2013 by 

to mohlo být snazší díky zřízení stálých 

podvýborů složených ze zástupců 

zúčastněných stran a příjemců, 

odvětvových národních agentur, poslanců 

Evropského parlamentu a zástupců 

členských států; 
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Evropského parlamentu a zástupců 

členských států; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Pozměňovací návrh  19 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. vyzývá Komisi, aby v rámci programu 

posílila rozměr školního vzdělávání, a 

umožnila tak větší mobilitu žáků, 

zjednodušila postup poskytování podpory a 

administrativní postupy pro školy i pro 

poskytovatele neformálního vzdělávání a 

využila tím obecné myšlenky programu 

Erasmus+, která spočívá v podpoře 

meziodvětvové spolupráce, a pobídla 

poskytovatele neformálního vzdělávání k 

navazování partnerství se školami; vybízí 

Komisi, aby v rámci programu posílila 

postupy v oblasti rozvoje práce s mládeží a 

neformálního vzdělávání, a to 

podporováním mládežnických organizací 

a dalších subjektů v oblasti práce s 

mládeží, stejně jako neustálou podporou 

partnerství mezi EU a Radou Evropy v 

oblasti mládeže; 

52. vyzývá Komisi, aby v rámci programu 

zjednodušila postup poskytování podpory a 

administrativní postupy pro školy i pro 

poskytovatele neformálního vzdělávání a 

využila tím obecné myšlenky programu 

Erasmus+, která spočívá v podpoře 

meziodvětvové spolupráce, a pobídla 

poskytovatele neformálního vzdělávání k 

navazování partnerství se školami;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Pozměňovací návrh  20 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. vítá skutečnost, že byly zavedeny dva 

typy strategických partnerství, což 

představuje první důležitý a pozitivní krok 

ke zvýšení šancí malých organizací zapojit 

se do tohoto programu, neboť tyto 

organizace mají často problém splnit 

požadavky, čímž jsou diskriminovány, a to 

zhoršuje pověst programu a ubírá mu na 

přesvědčivosti; vyzývá Komisi, aby 

vylepšila program tak, aby byl ještě 

zajímavější, a zajistila, aby bylo do 

činností programu zapojeno více malých 

organizací, přičemž finálním cílem je 

zvýšit podíl jejich zapojení do programu, 

aniž by se zapomnělo na požadavky 

kvality; vítá skutečnost, že byly vytvořeny 

evropské prováděcí pokyny a podrobnější 

internetové stránky s často kladenými 

dotazy, jejichž cílem je zefektivnit 

odpovědi na dotazy o kritériích výběru a 

zviditelnit vybrané projekty ve snaze 

vyjasnit postup výběru a více podpořit 

malé organizace; zdůrazňuje, že je třeba 

zapojit do činností programu různé 

zúčastněné organizace a udržet mezi nimi 

rovnováhu; 

53. vítá skutečnost, že byly zavedeny dva 

typy strategických partnerství, což 

představuje první důležitý a pozitivní krok 

ke zvýšení šancí malých organizací zapojit 

se do tohoto programu, neboť tyto 

organizace mají často problém splnit 

požadavky, čímž jsou diskriminovány, a to 

zhoršuje pověst programu a ubírá mu na 

přesvědčivosti; konstatuje nicméně, že 

celá řada národních agentur 

zodpovědných za kapitolu věnovanou 

mládeži je znepokojena zrušením 

pododdílu „Národní iniciativy mládeže“, 

které vedlo k prosazování mezinárodních 

projektů na úkor projektů místních, 

regionálních nebo vnitrostátních, což 

poškozuje malé projekty nebo projekty 

realizované neformálními skupinami 

mladých lidí; vyzývá Komisi, aby 

vylepšila program tak, aby byl ještě 

zajímavější, a zajistila, aby bylo do 

činností programu zapojeno více malých 

organizací, přičemž finálním cílem je 

zvýšit podíl jejich zapojení do programu, 

aniž by se zapomnělo na požadavky 

kvality; bere na vědomí, že byly vytvořeny 

evropské prováděcí pokyny a podrobnější 

internetové stránky s často kladenými 

dotazy, jejichž cílem je zefektivnit 

odpovědi na dotazy o kritériích výběru a 

zviditelnit vybrané projekty ve snaze 
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vyjasnit postup výběru a více podpořit 

malé organizace; zdůrazňuje, že je třeba 

zapojit do činností programu různé 

zúčastněné organizace a udržet mezi nimi 

rovnováhu; 

Or. en 

 

 


