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25.1.2017 A8-0389/12 

Tarkistus  12 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. kannustaa komissiota analysoimaan 

ohjelman alirahoitettuja avaintoimia ja 

aloja, joita ovat muun muassa avaintoimen 

2 strategiset kumppanuudet, 

aikuiskoulutus, nuoriso, kouluopetus, 

ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus, 

sekä avaintoimia ja aloja, jotka voisivat 

hyötyä eniten määrärahojen lisäämisestä; 

painottaa, että ohjelmaa on seurattava 

jatkuvasti kyseisten osa-alueiden ja alojen 

määrittämiseksi, jotta korjaaviin toimiin 

voidaan ryhtyä mahdollisimman nopeasti; 

korostaa tarvetta varmistaa riittävä 

rahoitus liikkuvuutta varten 

kiinnittämällä erityistä huomiota 

aliedustettujen ryhmien liikkuvuuden 

lisäämiseen; korostaa, että alakohtaisten 

tarpeiden vuoksi eri aloille tarvitaan omat 

budjettikohdat; korostaa, että määrärahat 

on käytettävä yksinomaan ohjelmaa 

koskevien säännösten puitteissa; 

17. kannustaa komissiota analysoimaan 

ohjelman alirahoitettuja avaintoimia ja 

aloja, joita ovat muun muassa avaintoimen 

2 strategiset kumppanuudet, 

aikuiskoulutus, nuoriso, kouluopetus, 

ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus, 

sekä avaintoimia ja aloja, jotka voisivat 

hyötyä eniten määrärahojen lisäämisestä 

painottaa, että ohjelmaa on seurattava 

jatkuvasti kyseisten osa-alueiden ja alojen 

määrittämiseksi, jotta korjaaviin toimiin 

voidaan ryhtyä mahdollisimman nopeasti; 

korostaa, että alakohtaisten tarpeiden 

vuoksi eri aloille tarvitaan omat 

budjettikohdat; korostaa, että määrärahat 

on käytettävä yksinomaan ohjelmaa 

koskevien säännösten puitteissa; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Tarkistus  13 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

27 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

27. korostaa Erasmus+ -ohjelman 

ammatillisen koulutuksen toimien 

lisäarvoa tuettaessa heikommassa 

asemassa olevien ryhmien integroitumista 

tai uudelleen integroitumista 

yleissivistävän tai ammatillisen 

koulutuksen mahdollisuuksiin heidän 

työmarkkinoille siirtymisensä 

helpottamiseksi; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Tarkistus  14 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. pitää Erasmus+ -ohjelmaa tärkeänä 

välineenä ammatillisen koulutuksen 

parantamisessa EU:ssa; korostaa, että 

osallistavalla korkealaatuisella 

ammatillisella koulutuksella ja 

ammatilliseen koulutukseen liittyvällä 

liikkuvuudella on Euroopassa olennaisen 

tärkeä taloudellinen ja sosiaalinen rooli 

nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla, sillä 

ne tarjoavat nuorille ja aikuisille 

työelämään ja elämään liittyviä taitoja, 

joita tarvitaan siirryttäessä koulutuksesta 

työhön; korostaa, että ammatillisen 

koulutuksen ja ammatilliseen 

koulutukseen liittyvän liikkuvuuden olisi 

tuettava kaikkien kansalaisten yhtäläisiä 

mahdollisuuksia, syrjimättömyyttä ja 

sosiaalista osallisuutta mukaan lukien 

naiset, jotka ovat aliedustettuina 

ammatillisessa koulutuksessa, ja 

haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, 

mukaan lukien romanit, työttömät nuoret, 

vammaiset henkilöt, syrjäisten ja 

syrjäisimpien alueiden asukkaat ja 

maahanmuuttajat; ehdottaa myös, että 

keskitytään heikosti koulutettuihin 

edunsaajiin, jotta voidaan lisätä heidän 

osallistumistaan ja parantaa näin ohjelmien 

ulottuvuutta; 

33. pitää Erasmus+ -ohjelmaa tärkeänä 

välineenä ammatillisen koulutuksen 

parantamisessa EU:ssa; korostaa, että 

osallistavalla korkealaatuisella 

ammatillisella koulutuksella ja 

ammatilliseen koulutukseen liittyvällä 

liikkuvuudella on Euroopassa olennaisen 

tärkeä taloudellinen ja sosiaalinen rooli 

nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla, sillä 

ne tarjoavat nuorille ja aikuisille 

työelämään ja elämään liittyviä taitoja, 

joita tarvitaan siirryttäessä koulutuksesta 

työhön; ehdottaa myös, että keskitytään 

heikosti koulutettuihin edunsaajiin, jotta 

voidaan lisätä heidän osallistumistaan ja 

parantaa näin ohjelmien ulottuvuutta; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Tarkistus  15 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. kehottaa komissiota takaamaan 

Euroopan laajuisen liikkuvuuden myös 

kriisiaikoina ja säilyttämään vaihtoehtoja, 

joiden avulla myös eurooppalaiseen 

korkeakoulutusalueeseen osallistuvat 

maat voivat päästä Erasmus+ -ohjelmaan; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Tarkistus  16 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. painottaa ohjelmakomitealle Erasmus+ 

-ohjelman perustamista koskevassa 

asetuksessa (EU) N:o 1288/2013 annettua 

tärkeää roolia ohjelman täytäntöönpanon 

keskeisenä toimijana ja eurooppalaisen 

lisäarvon edistäjänä Erasmus+ -ohjelman 

ja kansallisen tason toimien lisääntyneen 

täydentävyyden ja yhteisvaikutusten 

kautta; vaatii vahvistamaan 

ohjelmakomitean asemaa ja sen roolia 

poliittisessa päätöksenteossa; pyytää 

komissiota antamaan edelleen 

ohjelmakomitealle yksityiskohtaista tietoa 

keskitettyjen varojen jakamisesta; 

39. painottaa ohjelmakomitealle Erasmus+ 

-ohjelman perustamista koskevassa 

asetuksessa (EU) N:o 1288/2013 annettua 

tärkeää roolia ohjelman täytäntöönpanon 

keskeisenä toimijana; vaatii vahvistamaan 

ohjelmakomitean asemaa ja sen roolia 

poliittisessa päätöksenteossa; pyytää 

komissiota antamaan edelleen 

ohjelmakomitealle yksityiskohtaista tietoa 

keskitettyjen varojen jakamisesta; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Tarkistus  17 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. kehottaa komissiota ja vastaavasti 

komission koulutuksen, nuorisoasioiden, 

urheilun ja kulttuurin pääosastoa (EAC) 

sekä koulutuksen, audiovisuaalialan ja 

kulttuurin toimeenpanovirastoa (EACEA) 

mahdollistamaan hajautettujen toimien, 

kuten avaintoimi 2:n, edistämisen 

esittämällä riittävää ja toimien kokoon 

suhteutettua rahoitusta; 

42. kehottaa komissiota ja vastaavasti 

komission koulutuksen, nuorisoasioiden, 

urheilun ja kulttuurin pääosastoa (EAC) 

sekä koulutuksen, audiovisuaalialan ja 

kulttuurin toimeenpanovirastoa (EACEA) 

mahdollistamaan hajautettujen toimien, 

kuten avaintoimi 2:n, edistämisen; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Tarkistus  18 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

43 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

43. kannustaa tehostamaan edelleen 

kansallisten toimistojen ja EACEA:n 

välistä yhteistyötä, jotta voidaan edistää 

Erasmus+ -ohjelman keskitettyjä toimia, 

antaa tarvittavaa tukea, lisätä tietoisuutta 

ohjelmasta, antaa lisätietoja ohjelmasta 

mahdollisille hakijoille ja antaa palautetta 

täytäntöönpanon parantamisesta; kehottaa 

komissiota laatimaan yhteistyössä 

kansallisten toimistojen kanssa 

eurooppalaiset täytäntöönpano-ohjeet 

kansallisille toimistoille; pyytää 

helpottamaan yhteydenpitoa komission, 

kansallisten toimistojen, ohjelman 

edunsaajien, kansalaisjärjestöjen edustajien 

ja EACEA:n välillä kehittämällä tietojen ja 

hyvien käytäntöjen vaihtoon tarkoitetun 

viestintäalustan, jossa kaikki asianmukaiset 

sidosryhmät voivat vastaanottaa laadukasta 

tietoa sekä jakaa kokemuksiaan ja 

ehdotuksiaan ohjelman parantamiseksi; 

korostaa tarvetta ottaa sidosryhmät ja 

edunsaajat mukaan ohjelmakomitean 

kokouksiin; korostaa, että tätä voitaisiin 

asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti 

helpottaa perustamalla pysyviä 

alakomiteoita, joissa olisi mukana 

sidosryhmien ja edunsaajien edustajia, 

alakohtaisia kansallisia toimistoja, 

Euroopan parlamentin jäseniä ja 

jäsenvaltioiden edustajia; 

43. kannustaa tehostamaan edelleen 

kansallisten toimistojen ja EACEA:n 

välistä yhteistyötä, jotta voidaan antaa 

tarvittavaa tukea, lisätä tietoisuutta 

ohjelmasta, antaa lisätietoja ohjelmasta 

mahdollisille hakijoille ja antaa palautetta 

täytäntöönpanon parantamisesta; pyytää 

helpottamaan yhteydenpitoa komission, 

kansallisten toimistojen, ohjelman 

edunsaajien, kansalaisjärjestöjen edustajien 

ja EACEA:n välillä kehittämällä tietojen ja 

hyvien käytäntöjen vaihtoon tarkoitetun 

viestintäalustan, jossa kaikki asianmukaiset 

sidosryhmät voivat vastaanottaa laadukasta 

tietoa sekä jakaa kokemuksiaan ja 

ehdotuksiaan ohjelman parantamiseksi; 

korostaa tarvetta ottaa sidosryhmät ja 

edunsaajat mukaan ohjelmakomitean 

kokouksiin; korostaa, että tätä voitaisiin 

asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti 

helpottaa perustamalla pysyviä 

alakomiteoita, joissa olisi mukana 

sidosryhmien ja edunsaajien edustajia, 

alakohtaisia kansallisia toimistoja, 

Euroopan parlamentin jäseniä ja 

jäsenvaltioiden edustajia; 
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AM\1115315FI.docx  PE598.429v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

25.1.2017 A8-0389/19 

Tarkistus  19 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. kehottaa komissiota vahvistamaan 

ohjelman kouluopetuksen ulottuvuutta 

siten, että lisätään oppilaiden 

mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja 

yksinkertaistetaan koulujen ja 

epävirallisen koulutuksen tarjoajien 

rahoitusta ja hallintomenettelyjä 

hyödyntämällä näin Erasmus+ -ohjelman 

yleistä tarkoitusta edistää monialaista 

yhteistyötä, jotta voidaan kannustaa 

epävirallisen koulutuksen tarjoajia luomaan 

kumppanuuksia koulujen kanssa; kehottaa 

komissiota lujittamaan nuorisotyön ja 

epävirallisen koulutuksen 

kehittämiskäytäntöjä ohjelman puitteissa 

tukemalla nuorisojärjestöjä ja muita 

nuorisotyön tekijöitä sekä tukemalla 

edelleen EU:n ja Euroopan neuvoston 

kumppanuutta nuorisoalalla; 

52. kehottaa komissiota 

yksinkertaistamaan koulujen ja 

epävirallisen koulutuksen tarjoajien 

rahoitusta ja hallintomenettelyjä 

hyödyntämällä näin Erasmus+ -ohjelman 

yleistä tarkoitusta edistää monialaista 

yhteistyötä, jotta voidaan kannustaa 

epävirallisen koulutuksen tarjoajia luomaan 

kumppanuuksia koulujen kanssa;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Tarkistus  20 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. suhtautuu myönteisesti 

kahdentyyppisten strategisten 

kumppanuuksien käyttöönottoon 

ensimmäisenä ja merkittävänä positiivisena 

askeleena pyrittäessä lisäämään pienten 

organisaatioiden mahdollisuuksia osallistua 

ohjelmaan, sillä niillä on usein vaikeuksia 

täyttää vaatimuksia ja siksi niitä syrjitään, 

mikä vahingoittaa ohjelman mainetta ja 

vakuuttavuutta; kehottaa komissiota 

tekemään parannuksia, joilla ohjelmasta 

tehdään vielä houkuttelevampi, jotta 

useammat pienet organisaatiot voivat 

osallistua ohjelman toimintaan niin, että 

lopullinen tavoite on lisätä niiden osuutta 

ohjelmassa laatuvaatimuksia unohtamatta; 

suhtautuu myönteisesti eurooppalaisten 

täytäntöönpano-ohjeiden ja 

yksityiskohtaisemman usein kysyttyjen 

kysymysten sivuston perustamiseen 

valintaperusteita koskevien vastauksien 

virtaviivaistamiseksi ja valittujen 

hankkeiden esittelemiseksi niin, että 

voidaan selventää valintoja ja tukea 

paremmin pieniä organisaatioita; korostaa 

tarvetta ottaa mukaan erilaisia 

osallistujaorganisaatioita ohjelman toimiin 

ja säilyttää niiden välinen tasapaino; 

53. suhtautuu myönteisesti 

kahdentyyppisten strategisten 

kumppanuuksien käyttöönottoon 

ensimmäisenä ja merkittävänä positiivisena 

askeleena pyrittäessä lisäämään pienten 

organisaatioiden mahdollisuuksia osallistua 

ohjelmaan, sillä niillä on usein vaikeuksia 

täyttää vaatimuksia ja siksi niitä syrjitään, 

mikä vahingoittaa ohjelman mainetta ja 

vakuuttavuutta; panee kuitenkin merkille, 

että monet nuoria koskevasta luvusta 

vastaavat kansalliset toimistot ovat 

huolissaan kansallisia nuorisoaloitteita 

koskevan alakohdan poistamisesta, joka 

on johtanut ylikansallisten hankkeiden 

suosimiseen paikallisten, alueellisten tai 

kansallisten hankkeiden sijasta ja joka 

aiheuttaa haittaa pienille hankkeille ja 

epävirallisten nuorten ryhmien 

toteuttamille hankkeille; kehottaa 

komissiota tekemään parannuksia, joilla 

ohjelmasta tehdään vielä houkuttelevampi, 

jotta useammat pienet organisaatiot voivat 

osallistua ohjelman toimintaan niin, että 

lopullinen tavoite on lisätä niiden osuutta 

ohjelmassa laatuvaatimuksia unohtamatta; 

panee merkille eurooppalaisten 

täytäntöönpano-ohjeiden ja 

yksityiskohtaisemman usein kysyttyjen 

kysymysten sivuston perustamisen 

valintaperusteita koskevien vastauksien 
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virtaviivaistamiseksi ja valittujen 

hankkeiden esittelemiseksi niin, että 

voidaan selventää valintoja ja tukea 

paremmin pieniä organisaatioita; korostaa 

tarvetta ottaa mukaan erilaisia 

osallistujaorganisaatioita ohjelman toimiin 

ja säilyttää niiden välinen tasapaino; 

Or. en 

 

 


