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25.1.2017 A8-0389/12 

Amendement  12 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. moedigt de Commissie aan om te 

analyseren in welke kernacties en sectoren 

er sprake lijkt te zijn van 

onderfinanciering, zoals KA2 (strategische 

partnerschappen), volwasseneneducatie, 

jongeren, schoolonderwijs, 

beroepsonderwijs en -opleiding en hoger 

onderwijs, en welke het meest zouden 

kunnen profiteren van de hogere begroting; 

onderstreept dat het programma onder 

voortdurend toezicht moet blijven staan om 

de betrokken gebieden en sectoren op te 

kunnen sporen en zo snel mogelijk 

corrigerend op te kunnen treden; 

benadrukt dat er voldoende middelen voor 

mobiliteit moeten worden vrijgemaakt, 

met bijzondere aandacht voor het 

verhogen van de mobiliteit van 

ondervertegenwoordigde groepen; 

benadrukt dat er, om in de behoeften van 

specifieke sectoren te voorzien, speciale 

begrotingslijnen voor verschillende 

sectoren moeten komen; wijst erop dat de 

begroting uitsluitend mag worden gebruikt 

als deel van de voorzieningen voor het 

programma; 

17. moedigt de Commissie aan om te 

analyseren in welke kernacties en sectoren 

er sprake lijkt te zijn van 

onderfinanciering, zoals KA2 (strategische 

partnerschappen), volwasseneneducatie, 

jongeren, schoolonderwijs, 

beroepsonderwijs en -opleiding en hoger 

onderwijs, en welke het meest zouden 

kunnen profiteren van de hogere begroting; 

onderstreept dat het programma onder 

voortdurend toezicht moet blijven staan om 

de betrokken gebieden en sectoren op te 

kunnen sporen en zo snel mogelijk 

corrigerend op te kunnen treden; benadrukt 

dat er, om in de behoeften van specifieke 

sectoren te voorzien, speciale 

begrotingslijnen voor verschillende 

sectoren moeten komen; wijst erop dat de 

begroting uitsluitend mag worden gebruikt 

als deel van de voorzieningen voor het 

programma; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Amendement  13 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 27 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

27. benadrukt de meerwaarde van BOO-

acties binnen Erasmus+ bij het 

ondersteunen van de (her)integratie van 

achterstandsgroepen in 

beroepsopleidingen c.q. het 

beroepsonderwijs, zodat zij beter kunnen 

instromen op de arbeidsmarkt; 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Amendement  14 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 33 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

33. wijst erop dat Erasmus+ een belangrijk 

instrument is om de kwaliteit van BOO in 

de EU te verbeteren; benadrukt dat 

inclusieve en hoogwaardige BOO en BOO-

mobiliteit in Europa op een snel 

veranderende arbeidsmarkt in economisch 

en sociaal opzicht een essentiële rol 

vervullen omdat zij jongeren en 

volwassenen in staat stellen de 

professionele en de levensvaardigheden te 

verwerven die nodig zijn voor de overgang 

van onderwijs en opleiding naar werk; 

benadrukt dat BOO en BOO-mobiliteit 

gelijke kansen, non-discriminatie en 

sociale inclusie moeten bevorderen voor 

alle burgers, waaronder vrouwen, die 

ondervertegenwoordigd zijn in BOO, en 

personen die zich in kwetsbare situaties 

bevinden, met inbegrip van Roma, 

werkloze jongeren, personen met een 

beperking, inwoners van afgelegen en 

ultraperifere gebieden en migranten; stelt 

voor om zich ook te richten op 

laaggeschoolde begunstigden, teneinde hun 

deelname te verhogen en op die manier het 

bereik van de programma's te verbeteren; 

33. wijst erop dat Erasmus+ een belangrijk 

instrument is om de kwaliteit van BOO in 

de EU te verbeteren; benadrukt dat 

inclusieve en hoogwaardige BOO en BOO-

mobiliteit in Europa op een snel 

veranderende arbeidsmarkt in economisch 

en sociaal opzicht een essentiële rol 

vervullen omdat zij jongeren en 

volwassenen in staat stellen de 

professionele en de levensvaardigheden te 

verwerven die nodig zijn voor de overgang 

van onderwijs en opleiding naar werk; stelt 

voor om zich ook te richten op 

laaggeschoolde begunstigden, teneinde hun 

deelname te verhogen en op die manier het 

bereik van de programma's te verbeteren; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Amendement  15 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. verzoekt de Commissie de mobiliteit in 

heel Europa ook in crisistijden te 

verzekeren en aan landen die deelnemen 

aan de Europese ruimte voor hoger 

onderwijs, mogelijkheden te blijven 

bieden om gebruik te maken van 

Erasmus+; 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Amendement  16 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. wijst op de belangrijke rol van het 

programmacomité, zoals omschreven in 

Verordening (EU) nr. 1288/2013 tot 

vaststelling van Erasmus+, bij de 

uitvoering van het programma en de 

bevordering van de Europese meerwaarde 

door middel van een grotere 

complementariteit en synergie tussen 

Erasmus+ en beleidsmaatregelen op 

nationaal niveau; dringt aan op een 

sterkere rol van het programmacomité bij 

beleidsbeslissingen; verzoekt de 

Commissie gedetailleerde informatie over 

de verdeling van centraal beheerde 

middelen te blijven delen met het 

programmacomité; 

39. wijst op de belangrijke rol van het 

programmacomité, zoals omschreven in 

Verordening (EU) nr. 1288/2013 tot 

vaststelling van Erasmus+, bij de 

uitvoering van het programma; dringt aan 

op een sterkere rol van het 

programmacomité bij beleidsbeslissingen; 

verzoekt de Commissie gedetailleerde 

informatie over de verdeling van centraal 

beheerde middelen te blijven delen met het 

programmacomité; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Amendement  17 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 42 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

42. vraagt de Commissie en respectievelijk 

het directoraat-generaal Onderwijs en 

Cultuur (DG EAC) en het Uitvoerend 

agentschap voor onderwijs, audiovisuele 

media en cultuur (EACEA), om verdere 

bevordering van gedecentraliseerde acties 

zoals kernactie 2 mogelijk te maken door 

financiering voor te stellen die toereikend 

is en evenredig met de omvang van de 

acties; 

42. vraagt de Commissie en respectievelijk 

het directoraat-generaal Onderwijs en 

Cultuur (DG EAC) en het Uitvoerend 

agentschap voor onderwijs, audiovisuele 

media en cultuur (EACEA), om verdere 

bevordering van gedecentraliseerde acties 

zoals kernactie 2 mogelijk te maken; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Amendement  18 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 43 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

43. pleit ervoor de samenwerking tussen de 

NA's en het EACEA verder te versterken 

om gecentraliseerde acties in het kader 

van Erasmus+ te bevorderen, de nodige 

steun te verlenen, het programma sterker 

onder de aandacht te brengen, aanvullende 

informatie over het programma aan 

mogelijke aanvragers te verstrekken en 

feedback uit te wisselen met het oog op het 

verbeteren van de uitvoering; verzoekt de 

Commissie in samenwerking met de 

nationale agentschappen Europese 

uitvoeringsrichtsnoeren voor de nationale 

agentschappen te ontwikkelen; wil dat het 

contact tussen de Commissie, de NA's, de 

begunstigden, de vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties en het 

EACEA gemakkelijker verloopt dankzij de 

ontwikkeling van een 

communicatieplatform voor de uitwisseling 

van informatie en goede praktijken, waar 

alle belanghebbenden kwalitatief goede 

informatie kunnen opvragen en hun 

ervaringen en suggesties voor verdere 

verbeteringen in het programma kunnen 

delen; benadrukt dat de belanghebbenden 

en begunstigden moeten worden betrokken 

bij de vergaderingen van het 

programmacomité; wijst erop dat dit 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1288/2013 zou kunnen worden bereikt 

43. pleit ervoor de samenwerking tussen de 

NA's en het EACEA verder te versterken, 

de nodige steun te verlenen, het 

programma sterker onder de aandacht te 

brengen, aanvullende informatie over het 

programma aan mogelijke aanvragers te 

verstrekken en feedback uit te wisselen met 

het oog op het verbeteren van de 

uitvoering; wil dat het contact tussen de 

Commissie, de NA's, de begunstigden, de 

vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties en het EACEA gemakkelijker 

verloopt dankzij de ontwikkeling van een 

communicatieplatform voor de uitwisseling 

van informatie en goede praktijken, waar 

alle belanghebbenden kwalitatief goede 

informatie kunnen opvragen en hun 

ervaringen en suggesties voor verdere 

verbeteringen in het programma kunnen 

delen; benadrukt dat de belanghebbenden 

en begunstigden moeten worden betrokken 

bij de vergaderingen van het 

programmacomité; wijst erop dat dit 

overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

1288/2013 zou kunnen worden bereikt 

door de instelling van vaste subcomités 

met vertegenwoordigers van de 

belanghebbenden en begunstigden, de 

sectorale nationale agentschappen, leden 

van het Europees Parlement en 

vertegenwoordigers van de lidstaten; 
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door de instelling van vaste subcomités 

met vertegenwoordigers van de 

belanghebbenden en begunstigden, de 

sectorale nationale agentschappen, leden 

van het Europees Parlement en 

vertegenwoordigers van de lidstaten; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Amendement  19 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. verzoekt de Commissie in het 

programma meer werk te maken van het 

aspect schoolonderwijs met het oog op 

meer mobiliteit van leerlingen en 

vereenvoudiging van de administratieve en 

financieringsprocedures voor scholen en 

aanbieders van niet-formeel onderwijs, om 

zo aan te sluiten bij de algemene 

doelstelling van Erasmus+ om de 

sectoroverstijgende samenwerking te 

bevorderen, en de aanbieders van niet-

formeel onderwijs aan te moedigen tot het 

aangaan van partnerschappen met scholen; 

moedigt de Commissie aan om binnen het 

programma de ontwikkeling van het 

jeugdwerk en het niet-formele onderwijs 

te versterken door steun te verlenen aan 

jongerenorganisaties en andere 

aanbieders van jeugdwerk, en door het 

jeugdpartnerschap tussen de EU en de 

Raad van Europe te blijven ondersteunen; 

52. verzoekt de Commissie de 

administratieve en financieringsprocedures 

voor scholen en aanbieders van niet-

formeel onderwijs te vereenvoudigen, om 

zo aan te sluiten bij de algemene 

doelstelling van Erasmus+ om de 

sectoroverstijgende samenwerking te 

bevorderen, en de aanbieders van niet-

formeel onderwijs aan te moedigen tot het 

aangaan van partnerschappen met scholen;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Amendement  20 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. is verheugd over de invoering van twee 

soorten strategisch partnerschap, een eerste 

en belangrijke positieve stap om de kansen 

van kleine organisaties op deelname aan 

het programma te verhogen, omdat zij vaak 

moeite hebben om aan de eisen te voldoen 

en daarom worden gediscrimineerd, 

hetgeen de reputatie en het gezag van het 

programma schaadt; verzoekt de 

Commissie verbeteringen door te voeren 

die het programma nog aantrekkelijker 

maken, zodat meer kleine organisaties bij 

de programma-activiteiten betrokken 

worden met als uiteindelijk doel dat hun 

aandeel in het programma groter wordt, 

voor zover aan de kwaliteitseisen wordt 

voldaan; is verheugd over de opstelling 

van Europese uitvoeringsrichtsnoeren en 

de inrichting van een gedetailleerdere 

FAQ-site om de antwoorden over de 

selectiecriteria beter te ordenen en 

geselecteerde projecten voor het voetlicht 

te brengen en zo duidelijkheid te 

verschaffen omtrent de selectie en kleine 

organisaties beter te ondersteunen; 

benadrukt dat er uiteenlopende 

deelnemende organisaties bij de 

programma-activiteiten moeten worden 

betrokken en dat daarbij een evenwicht 

moet blijven bestaan; 

53. is verheugd over de invoering van twee 

soorten strategisch partnerschap, een eerste 

en belangrijke positieve stap om de kansen 

van kleine organisaties op deelname aan 

het programma te verhogen, omdat zij vaak 

moeite hebben om aan de eisen te voldoen 

en daarom worden gediscrimineerd, 

hetgeen de reputatie en het gezag van het 

programma schaadt; neemt evenwel kennis 

van de zorgen van veel nationale 

agentschappen die verantwoordelijk zijn 

voor het jongerenhoofdstuk over de 

schrapping van de paragraaf "Nationale 

initiatieven voor jongeren", die ertoe 

heeft geleid dat transnationale projecten 

worden begunstigd ten nadele van lokale, 

regionale of nationale projecten en die 

dus schadelijk is voor kleine projecten en 

projecten die worden uitgevoerd door 

informele groepen jongeren; verzoekt de 

Commissie verbeteringen door te voeren 

die het programma nog aantrekkelijker 

maken, zodat meer kleine organisaties bij 

de programma-activiteiten betrokken 

worden met als uiteindelijk doel dat hun 

aandeel in het programma groter wordt, 

voor zover aan de kwaliteitseisen wordt 

voldaan; neemt kennis van de opstelling 

van Europese uitvoeringsrichtsnoeren en 

de inrichting van een gedetailleerdere 

FAQ-site om de antwoorden over de 
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selectiecriteria beter te ordenen en 

geselecteerde projecten voor het voetlicht 

te brengen en zo duidelijkheid te 

verschaffen omtrent de selectie en kleine 

organisaties beter te ondersteunen; 

benadrukt dat er uiteenlopende 

deelnemende organisaties bij de 

programma-activiteiten moeten worden 

betrokken en dat daarbij een evenwicht 

moet blijven bestaan; 

Or. en 

 

 


