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25.1.2017 A8-0389/12 

Grozījums Nr.  12 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

17. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

17. mudina Komisiju veikt analīzi par tām 

programmas pamatdarbībām un nozarēm, 

kurās finansējums šķiet nepietiekams, 

piemēram, par KA2 stratēģiskajām 

partnerībām, pieaugušo izglītību, jaunatni, 

skolas izglītību, profesionālo izglītību un 

apmācību un augstāko izglītību, un 

noskaidrot, kurās jomās budžeta 

palielinājums dotu vislielāko labumu; 

uzsver, ka arī turpmāk programma ir 

pastāvīgi jāpārrauga, lai apzinātu šīs jomas 

un nozares un iespējami drīz izdarītu 

korekcijas; uzsver, ka ir jānodrošina 

pietiekams finansējums mobilitātei, īpašu 

uzmanību pievēršot nepietiekami 

pārstāvētu grupu mobilitātes 

palielināšanai; uzsver, ka, ņemot vērā 

konkrētu nozaru specifiskās vajadzības, ir 

nepieciešamas speciālas budžeta pozīcijas 

dažādām nozarēm; norāda, ka budžets ir 

jāizmanto tikai un vienīgi saskaņā ar 

programmas noteikumiem; 

17. mudina Komisiju veikt analīzi par tām 

programmas pamatdarbībām un nozarēm, 

kurās finansējums šķiet nepietiekams, 

piemēram, par KA2 stratēģiskajām 

partnerībām, pieaugušo izglītību, jaunatni, 

skolas izglītību, profesionālo izglītību un 

apmācību un augstāko izglītību, un 

noskaidrot, kurās jomās budžeta 

palielinājums dotu vislielāko labumu; 

uzsver, ka arī turpmāk programma ir 

pastāvīgi jāpārrauga, lai apzinātu šīs jomas 

un nozares un iespējami drīz izdarītu 

korekcijas; uzsver, ka, ņemot vērā konkrētu 

nozaru specifiskās vajadzības, ir 

nepieciešamas speciālas budžeta pozīcijas 

dažādām nozarēm; norāda, ka budžets ir 

jāizmanto tikai un vienīgi saskaņā ar 

programmas noteikumiem; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Grozījums Nr.  13 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

27. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

27. uzsver pievienoto vērtību, ko 

nodrošina „Erasmus+” profesionālās 

izglītības un apmācības pasākumi, 

atbalstot nelabvēlīgā situācijā esošu 

grupu integrāciju vai reintegrāciju 

izglītības/profesionālās izglītības iespēju 

izmantošanā, lai tādējādi veicinātu šo 

cilvēku pāreju uz darba tirgu; 

svītrots 

Or. en 



 

AM\1115315LV.docx  PE598.429v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

25.1.2017 A8-0389/14 

Grozījums Nr.  14 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

33. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

33. norāda, ka „Erasmus+” ir nozīmīgs 

instruments profesionālās izglītības un 

apmācības kvalitātes uzlabošanai Eiropas 

Savienībā; uzsver, ka iekļaujošai, 

kvalitatīvai profesionālajai izglītībai un 

apmācībai un tās ietvaros īstenotai 

mobilitātei Eiropā ir vitāli nozīmīga 

ekonomiskā un sociālā loma strauji 

mainīgā darba tirgus apstākļos, jo šie 

mehānismi ļauj nodrošināt jauniešiem un 

pieaugušajiem profesionālās iemaņas un 

dzīvē noderīgas prasmes, kas 

nepieciešamas, pārejot no izglītības un 

apmācības uz darba dzīvi; uzsver, ka 

profesionālajai izglītībai un apmācībai un 

tās ietvaros īstenotai mobilitātei būtu 

jāveicina vienlīdzīgas iespējas visiem 

iedzīvotājiem, tostarp sievietēm, kas 

profesionālajā izglītībā un apmācībā ir 

nepietiekami pārstāvētas, un nelabvēlīgā 

situācijā esošiem iedzīvotājiem, tostarp 

romiem, bez darba esošiem jauniešiem, 

cilvēkiem ar invaliditāti, nomaļu apvidu 

un attālāko reģionu iedzīvotājiem un 

migrantiem, un jāveicina šo cilvēku 

nediskriminēšana un sociālā iekļautība; 
ierosina pievērsties arī mazkvalificētiem 

atbalsta saņēmējiem, lai palielinātu šo 

cilvēku dalību un tādējādi paplašinātu 

programmu aptverto personu loku; 

33. norāda, ka „Erasmus+” ir nozīmīgs 

instruments profesionālās izglītības un 

apmācības kvalitātes uzlabošanai Eiropas 

Savienībā; uzsver, ka iekļaujošai, 

kvalitatīvai profesionālajai izglītībai un 

apmācībai un tās ietvaros īstenotai 

mobilitātei Eiropā ir vitāli nozīmīga 

ekonomiskā un sociālā loma strauji 

mainīgā darba tirgus apstākļos, jo šie 

mehānismi ļauj nodrošināt jauniešiem un 

pieaugušajiem profesionālās iemaņas un 

dzīvē noderīgas prasmes, kas 

nepieciešamas, pārejot no izglītības un 

apmācības uz darba dzīvi; ierosina 

pievērsties arī mazkvalificētiem atbalsta 

saņēmējiem, lai palielinātu šo cilvēku 

dalību un tādējādi paplašinātu programmu 

aptverto personu loku; 
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Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Grozījums Nr.  15 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. aicina Komisiju arī krīzes laikos 

garantēt mobilitāti visā Eiropā un 

saglabāt iespējas Eiropas augstākās 

izglītības telpas dalībvalstīm piedalīties 

programmā „Erasmus+”; 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Grozījums Nr.  16 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

39. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

39. uzsver Regulā Nr. 1288/2013, ar ko 

izveio „Erasmus+”, minētās programmas 

komitejas nozīmīgo lomu, proti, tās būtiski 

nozīmīgās funkcijas programmas 

īstenošanā un Eiropas pievienotās vērtības 

vairošanā, uzlabojot papildināmību un 

sinerģiju starp „Erasmus+” un valstu 

līmeņa politiku; prasa, lai programmas 

komitejai būtu lielāka loma un nozīme 

politisko lēmumu pieņemšanā; aicina 

Komisiju turpināt sniegt sīku informāciju 

par centralizētā finansējuma piešķiršanu 

programmas komitejai; 

39. uzsver Regulā Nr. 1288/2013, ar ko 

izveido „Erasmus+”, minētās programmas 

komitejas nozīmīgo lomu, proti, tās būtiski 

nozīmīgās funkcijas programmas 

īstenošanā; prasa, lai programmas 

komitejai būtu lielāka loma un nozīme 

politisko lēmumu pieņemšanā; aicina 

Komisiju turpināt sniegt sīku informāciju 

par centralizētā finansējuma piešķiršanu 

programmas komitejai; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Grozījums Nr.  17 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

42. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

42. aicina Komisiju un attiecīgi Izglītības 

un kultūras ģenerāldirektorātu (DG EAC) 

un Izglītības, audiovizuālās jomas un 

kultūras izpildaģentūru (EACEA) radīt 

iespējas turpmākai decentralizēto darbību, 

piemēram, 2. pamatdarbības, 

popularizēšanai, nākot klajā ar 

priekšlikumu par atbilstošu, darbību 

mērogam proporcionālu finansējumu; 

42. aicina Komisiju un attiecīgi Izglītības 

un kultūras ģenerāldirektorātu (DG EAC) 

un Izglītības, audiovizuālās jomas un 

kultūras izpildaģentūru (EACEA) radīt 

iespējas turpmākai decentralizēto darbību, 

piemēram, 2. pamatdarbības, 

popularizēšanai; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Grozījums Nr.  18 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

43. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

43. mudina turpināt sadarbības veicināšanu 

starp valstu aģentūrām un Izglītības, 

audiovizuālās jomas un kultūras 

izpildaģentūru (EACEA), lai popularizētu 

programmas „Erasmus+” centralizētās 

darbības, sniegtu nepieciešamo atbalstu, 

palielinātu informētību par programmu, 

sniegtu potenciālajiem pieteikumu 

iesniedzējiem papildu informāciju par 

programmu un apmainītos ar atsauksmēm 

par programmas īstenošanas procesa 

uzlabošanu; aicina Komisiju sadarbībā ar 

valstu aģentūrām izstrādāt šīm aģentūrām 

paredzētas Eiropas līmeņa īstenošanas 

vadlīnijas; prasa atvieglot saziņu starp 

Komisiju, valstu aģentūrām, programmas 

atbalsta saņēmējiem, pilsoniskās 

sabiedrības organizāciju pārstāvjiem un 

EACEA, izstrādājot komunikācijas 

platformu, kura būtu paredzēta 

informācijas un labas prakses apmaiņai un 

ar kuras starpniecību visas iesaistītās 

personas varētu saņemt kvalitatīvu 

informāciju, kā arī dalīties pieredzē un nākt 

klajā ar ierosinājumiem attiecībā uz 

turpmāku programmas uzlabošanu; uzsver, 

ka ieinteresētās personas un atbalsta 

saņēmēji ir jāiesaista programmas 

komitejas sanāksmēs; uzsver, ka atbilstoši 

Regulai (ES) Nr. 1288/2013 to varētu 

veicināt, izveidojot pastāvīgas 

43. mudina turpināt sadarbības veicināšanu 

starp valstu aģentūrām un Izglītības, 

audiovizuālās jomas un kultūras 

izpildaģentūru (EACEA), lai sniegtu 

nepieciešamo atbalstu, palielinātu 

informētību par programmu, sniegtu 

potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem 

papildu informāciju par programmu un 

apmainītos ar atsauksmēm par programmas 

īstenošanas procesa uzlabošanu; prasa 

atvieglot saziņu starp Komisiju, valstu 

aģentūrām, programmas atbalsta 

saņēmējiem, pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju pārstāvjiem un EACEA, 

izstrādājot komunikācijas platformu, kura 

būtu paredzēta informācijas un labas 

prakses apmaiņai un ar kuras starpniecību 

visas iesaistītās personas varētu saņemt 

kvalitatīvu informāciju, kā arī dalīties 

pieredzē un nākt klajā ar ierosinājumiem 

attiecībā uz turpmāku programmas 

uzlabošanu; uzsver, ka ieinteresētās 

personas un atbalsta saņēmēji ir jāiesaista 

programmas komitejas sanāksmēs; uzsver, 

ka atbilstoši Regulai (ES) Nr. 1288/2013 to 

varētu veicināt, izveidojot pastāvīgas 

apakškomitejas, kurās darbotos ieinteresēto 

personu un atbalsta saņēmēju pārstāvji, 

valstu nozaru aģentūras, Eiropas 

Parlamenta deputāti un dalībvalstu 

pārstāvji; 
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apakškomitejas, kurās darbotos ieinteresēto 

personu un atbalsta saņēmēju pārstāvji, 

valstu nozaru aģentūras, Eiropas 

Parlamenta deputāti un dalībvalstu 

pārstāvji; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Grozījums Nr.  19 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

52. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

52. aicina Komisiju nostiprināt skolas 

izglītībai veltīto programmas daļu, lai 

palielinātu skolēnu mobilitātes apmērus 

un vienkāršotu finansēšanas un 

administratīvās procedūras skolām un 

neformālās izglītības sniedzējiem, 

izmantojot „Erasmus+” vispārējo mērķi 

veicināt starpnozaru sadarbību un 

motivējot neformālās izglītības sniedzējus 

iesaistīties partnerībās ar skolām; mudina 

Komisiju programmā nostiprināt 

jaunatnes darbu un neformālās izglītības 

pilnveides praksi, atbalstot jaunatnes 

organizācijas un citas struktūras, kas 

strādā ar jauniešiem, kā arī turpinot 

atbalstīt ES un Eiropas Padomes 

partnerību jaunatnes jautājumos; 

52. aicina Komisiju vienkāršot 

finansēšanas un administratīvās procedūras 

skolām un neformālās izglītības 

sniedzējiem, izmantojot „Erasmus+” 

vispārējo mērķi veicināt starpnozaru 

sadarbību un motivējot neformālās 

izglītības sniedzējus iesaistīties partnerībās 

ar skolām;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Grozījums Nr.  20 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. atzinīgi vērtē divu veidu stratēģisko 

partnerību ieviešanu, vērtējot to kā svarīgu 

un pozitīvu pirmo soli, kas ļaus palielināt 

mazo organizāciju izredzes piedalīties 

programmā, jo šīm organizācijām bieži 

vien ir grūti izpildīt prasības, līdz ar to tās 

tiek diskriminētas, un tādēļ programma 

zaudē reputācija un kļūst mazāk 

pārliecinoša; aicina Komisiju veikt 

uzlabojumus, kas darītu programmu vēl 

pievilcīgāku, lai nodrošinātu, ka 

programmas darbībās tiek iesaistītas vairāk 

mazo organizāciju, par galīgo mērķi 

uzskatot šo organizāciju līdzdalības 

palielināšanu programmā, paturot prātā 

kvalitātes prasības; atzinīgi vērtē Eiropas 

līmeņa īstenošanas vadlīniju izveidi un 

sīkāk izstrādāto bieži uzdoto jautājumu 

vietni, kurā racionalizētas atbildes par 

atlases kritērijiem un demonstrēti atlasītie 

projekti, tā izskaidrojot atlasi un labāk 

atbalstot mazās organizācijas; uzsver 

nepieciešamību iesaistīt programmas 

pasākumu dalībnieku vidū daudzveidīgas 

organizācijas un saglabāt līdzsvaru starp 

tām; 

53. atzinīgi vērtē divu veidu stratēģisko 

partnerību ieviešanu, vērtējot to kā svarīgu 

un pozitīvu pirmo soli, kas ļaus palielināt 

mazo organizāciju izredzes piedalīties 

programmā, jo šīm organizācijām bieži 

vien ir grūti izpildīt prasības, līdz ar to tās 

tiek diskriminētas, un tādēļ programma 

zaudē reputācija un kļūst mazāk 

pārliecinoša; tomēr norāda, ka daudzas 

valstu aģentūras, kas atbildīgas par 

nodaļu „Jaunatne”, ir paudušas bažas 

par nacionāla mēroga jauniešu 

iniciatīvām veltītās apakšnodaļas 

likvidēšanu, jo rezultātā tiek sekmēti 

starpvalstu projekti, taču cieš vietēja, 

reģionāla vai valsts mēroga projekti, un 

līdz ar to tiek kaitēts maziem vai 

neformālu jauniešu grupu īstenotiem 

projektiem; aicina Komisiju veikt 

uzlabojumus, kas darītu programmu vēl 

pievilcīgāku, lai nodrošinātu, ka 

programmas darbībās tiek iesaistītas vairāk 

mazo organizāciju, par galīgo mērķi 

uzskatot šo organizāciju līdzdalības 

palielināšanu programmā, paturot prātā 

kvalitātes prasības; pieņem zināšanai 

Eiropas līmeņa īstenošanas vadlīniju 

izveidi un sīkāk izstrādāto bieži uzdoto 

jautājumu vietni, kurā racionalizētas 

atbildes par atlases kritērijiem un 

demonstrēti atlasītie projekti, tā 
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izskaidrojot atlasi un labāk atbalstot mazās 

organizācijas; uzsver nepieciešamību 

iesaistīt programmas pasākumu dalībnieku 

vidū daudzveidīgas organizācijas un 

saglabāt līdzsvaru starp tām; 

Or. en 

 

 


