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25.1.2017 A8-0389/12 

Poprawka  12 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zachęca Komisję do przeanalizowania 

akcji kluczowych i sektorów w ramach 

programu, które wydają się 

niedofinansowane, takich jak akcja 

kluczowa 2 – partnerstwa strategiczne, 

uczenie się dorosłych, młodzież, edukacja 

szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe 

oraz szkolnictwo wyższe, a także tych, 

które mogą odnieść największe korzyści ze 

zwiększenia budżetu; podkreśla potrzebę 

utrzymania ciągłego monitorowania 

programu, aby identyfikować obszary i 

sektory, aby możliwie najszybciej przyjąć 

środki naprawcze; podkreśla potrzebę 

zagwarantowania dostatecznych środków 

na mobilność ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na zwiększenie mobilności wśród 

grup niedostatecznie reprezentowanych; 

podkreśla, że z uwagi na potrzeby 

poszczególnych sektorów nieodzowne są 

specjalne linie budżetowe dla różnych 

sektorów; zwraca uwagę, że budżet musi 

zostać wykorzystany tylko zgodnie z 

wytycznymi programu; 

17. zachęca Komisję do przeanalizowania 

akcji kluczowych i sektorów w ramach 

programu, które wydają się 

niedofinansowane, takich jak akcja 

kluczowa 2 – partnerstwa strategiczne, 

uczenie się dorosłych, młodzież, edukacja 

szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe 

oraz szkolnictwo wyższe, a także tych, 

które mogą odnieść największe korzyści ze 

zwiększenia budżetu; podkreśla potrzebę 

utrzymania ciągłego monitorowania 

programu, aby identyfikować obszary i 

sektory, aby możliwie najszybciej przyjąć 

środki naprawcze; podkreśla, że z uwagi na 

potrzeby poszczególnych sektorów 

nieodzowne są specjalne linie budżetowe 

dla różnych sektorów; zwraca uwagę, że 

budżet musi zostać wykorzystany tylko 

zgodnie z wytycznymi programu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Poprawka  13 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. podkreśla wartość dodaną działań na 

rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego 

w ramach programu Erasmus+ w 

kontekście wspierania kojarzenia lub 

ponownego kojarzenia defaworyzowanych 

grup z możliwościami 

kształcenia/szkolenia zawodowego w celu 

poprawy ich przechodzenia na rynek 

pracy; 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Poprawka  14 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

33. wskazuje na Erasmus+ jako na ważny 

instrument podnoszący jakość kształcenia i 

szkolenia zawodowego w całej UE; 

podkreśla fakt, że sprzyjające włączeniu 

społecznemu wysokiej jakości kształcenie i 

szkolenie zawodowe oraz mobilność w tym 

zakresie odgrywają zasadniczą rolę pod 

względem gospodarczym i społecznym w 

Europie – na szybko zmieniającym się 

rynku pracy – jako środki pozwalające 

młodym ludziom na zdobycie umiejętności 

zawodowych i życiowych potrzebnych w 

procesie przechodzenia z kształcenia i 

szkolenia do życia zawodowego; 

podkreśla, że kształcenie i szkolenie 

zawodowe oraz mobilność w tym zakresie 

powinny wspierać równe szanse, 

niedyskryminację oraz włączenie 

społeczne dla wszystkich obywateli, w tym 

kobiet, które są niedoreprezentowane w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia 

zawodowego, a także osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji, w tym Romów, 

młodych bezrobotnych, osób 

niepełnosprawnych, mieszkańców 

obszarów oddalonych, mieszkańców 

obszarów najbardziej oddalonych oraz 

migrantów; proponuje, aby skupić się 

również na beneficjentach o niskich 

kwalifikacjach w celu zwiększenia ich 

udziału, a tym samym zwiększyć zasięg 

33. wskazuje na Erasmus+ jako na ważny 

instrument podnoszący jakość kształcenia i 

szkolenia zawodowego w całej UE; 

podkreśla fakt, że sprzyjające włączeniu 

społecznemu wysokiej jakości kształcenie i 

szkolenie zawodowe oraz mobilność w tym 

zakresie odgrywają zasadniczą rolę pod 

względem gospodarczym i społecznym w 

Europie – na szybko zmieniającym się 

rynku pracy – jako środki pozwalające 

młodym ludziom na zdobycie umiejętności 

zawodowych i życiowych potrzebnych w 

procesie przechodzenia z kształcenia i 

szkolenia do życia zawodowego; 

proponuje, aby skupić się również na 

beneficjentach o niskich kwalifikacjach w 

celu zwiększenia ich udziału, a tym samym 

zwiększyć zasięg oddziaływania 

programów; 
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oddziaływania programów; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Poprawka  15 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. wzywa Komisję do zagwarantowania 

europejskiej mobilności również w 

czasach kryzysu w Europie i do 

zachowania opcji nadal umożliwiających 

dostęp do programu Erasmus+ krajom 

należącym do europejskiego obszaru 

szkolnictwa wyższego; 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Poprawka  16 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. podkreśla ważną rolę komitetu 

programu określoną w rozporządzeniu nr 

1288/2013 ustanawiającym program 

Erasmus+, będącego kluczowym 

podmiotem w realizacji programu oraz 

zwiększaniu europejskiej wartości dodanej 

poprzez rozszerzoną komplementarność 

oraz synergię między programem 

Erasmus+ a strategiami politycznymi na 

szczeblu krajowym; apeluje o zwiększenie 

roli komitetu program, zwłaszcza w 

podejmowaniu decyzji politycznych; 

zwraca się do Komisji o dalsze 

udostępnianie szczegółowych informacji o 

przekazaniu scentralizowanych środków 

komitetowi programu; 

39. podkreśla ważną rolę komitetu 

programu określoną w rozporządzeniu nr 

1288/2013 ustanawiającym program 

Erasmus+, będącego kluczowym 

podmiotem w realizacji programu; apeluje 

o zwiększenie roli komitetu program, 

zwłaszcza w podejmowaniu decyzji 

politycznych; zwraca się do Komisji o 

dalsze udostępnianie szczegółowych 

informacji o przekazaniu 

scentralizowanych środków komitetowi 

programu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Poprawka  17 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. zachęca Komisję oraz, odpowiednio, 

Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury 

w Komisji Europejskiej (DG EAC), a także 

Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego 

(EACEA), aby nadal sprzyjały akcjom 

zdecentralizowanym, takim jak akcja 

kluczowa 2, przez proponowanie 

finansowania odpowiedniego i 

proporcjonalnego do rozmiaru działań; 

42. zachęca Komisję oraz, odpowiednio, 

Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury 

w Komisji Europejskiej (DG EAC), a także 

Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego 

(EACEA), aby nadal sprzyjały akcjom 

zdecentralizowanym, takim jak akcja 

kluczowa 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Poprawka  18 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

43. zachęca do dalszego usprawniania 

współpracy między agencjami narodowymi 

a Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego 

(EACEA) w celu promowania 

scentralizowanych działań w ramach 

programu Erasmus+, zapewniania 

koniecznego wsparcia, zwiększania 

zainteresowania programem, dostarczania 

potencjalnym wnioskodawcom 

dodatkowych informacji o programie oraz 

wymiany informacji zwrotnych 

dotyczących poprawy procesów 

wdrażania; wzywa Komisję do 

opracowania – we współpracy z agencjami 

narodowymi – europejskich wytycznych 

dotyczących wdrażania dla agencji 

narodowych; wzywa do ułatwiania 

kontaktów między Komisją, agencjami 

narodowymi, beneficjentami programu, 

przedstawicielami organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego a EACEA 

przez opracowanie platformy wymiany 

informacji i dobrych praktyk, za 

pośrednictwem której wszystkie 

zainteresowane strony mogą uzyskać 

informacje wysokiej jakości, a także 

wymieniać doświadczenia oraz sugestie 

dotyczące dalszego ulepszania programu; 

podkreśla potrzebę udziału 

zainteresowanych stron i beneficjentów w 

43. zachęca do dalszego usprawniania 

współpracy między agencjami narodowymi 

a Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego 

(EACEA), zapewniania koniecznego 

wsparcia, zwiększania zainteresowania 

programem, dostarczania potencjalnym 

wnioskodawcom dodatkowych informacji 

o programie oraz wymiany informacji 

zwrotnych dotyczących poprawy procesów 

wdrażania; wzywa do ułatwiania 

kontaktów między Komisją, agencjami 

narodowymi, beneficjentami programu, 

przedstawicielami organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego a EACEA 

przez opracowanie platformy wymiany 

informacji i dobrych praktyk, za 

pośrednictwem której wszystkie 

zainteresowane strony mogą uzyskać 

informacje wysokiej jakości, a także 

wymieniać doświadczenia oraz sugestie 

dotyczące dalszego ulepszania programu; 

podkreśla potrzebę udziału 

zainteresowanych stron i beneficjentów w 

posiedzeniach komitetu programu; 

podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 1288/2013 można to usprawnić 

przez utworzenie stałych podkomitetów 

mających w składzie przedstawicieli 

zainteresowanych stron i beneficjentów, 

sektorowe agencje narodowe, posłów do 
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posiedzeniach komitetu programu; 

podkreśla, że zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 1288/2013 można to usprawnić 

przez utworzenie stałych podkomitetów 

mających w składzie przedstawicieli 

zainteresowanych stron i beneficjentów, 

sektorowe agencje narodowe, posłów do 

Parlamentu Europejskiego oraz 

przedstawicieli państw członkowskich; 

Parlamentu Europejskiego oraz 

przedstawicieli państw członkowskich; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Poprawka  19 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 52 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

52. wzywa Komisję do wzmocnienia 

wymiaru edukacji szkolnej w kontekście 

programu przez zwiększenie mobilności 

uczniów, uproszczenie finansowania i 

procedur administracyjnych dla szkół i 

podmiotów zajmujących się edukacją 

pozaformalną, zgodnie z ogólnym 

zamierzeniem programu Erasmus+ 

polegającym na wspieraniu współpracy 

międzysektorowej oraz z myślą o 

zachęcaniu podmiotów świadczących 

pozaformalne usługi edukacyjne do 

nawiązywania partnerstw ze szkołami; 

zachęca Komisję do wzmocnienia pracy z 

młodzieżą oraz działań w zakresie rozwoju 

edukacji nieformalnej i pozaformalnej w 

ramach programu przez wpieranie 

organizacji młodzieżowych oraz innych 

podmiotów pracujących z młodzieżą, jak 

również dalsze wspieranie partnerstwa na 

rzecz młodzieży między UE a Radą 

Europy; 

52. wzywa Komisję do uproszczenia 

finansowania i procedur administracyjnych 

dla szkół i podmiotów zajmujących się 

edukacją pozaformalną, zgodnie z ogólnym 

zamierzeniem programu Erasmus+ 

polegającym na wspieraniu współpracy 

międzysektorowej oraz z myślą o 

zachęcaniu podmiotów świadczących 

pozaformalne usługi edukacyjne do 

nawiązywania partnerstw ze szkołami;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Poprawka  20 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. z zadowoleniem przyjmuje 

wprowadzenie dwóch rodzajów 

partnerstwa strategicznego jako pierwszy i 

ważny pozytywny krok w kierunku 

zwiększenia szans małych organizacji na 

uczestnictwo w programie, gdyż często 

mają one trudności ze spełnieniem 

warunków i są przez to faktyczne 

dyskryminowane, co pozbawia program 

reputacji i siły przekonywania; zwraca się 

do Komisji o wprowadzenie ulepszeń, 

które sprawią, że program stanie się 

jeszcze bardziej atrakcyjny, co przełoży się 

na włączenie większej liczby małych 

organizacji w działania w ramach 

programu, w celu docelowego zwiększenia 

ich udziału w programie z uwzględnieniem 

wymagań jakościowych; z zadowoleniem 

przyjmuje sformułowanie europejskich 

wytycznych dotyczących wdrażania oraz 

utworzenie bardziej szczegółowej strony z 

najczęściej zadawanymi pytaniami, gdyż 

usprawni to udzielanie odpowiedzi na 

pytania o kryteria wyboru oraz ułatwi 

prezentację wybranych projektów w celu 

objaśnienia procedury wyboru, jak również 

umożliwi lepsze wsparcie małych 

organizacji; podkreśla potrzebę 

zaangażowania w działania realizowane w 

ramach programu różnych organizacji oraz 

konieczność zachowania równowagi 

53. z zadowoleniem przyjmuje 

wprowadzenie dwóch rodzajów 

partnerstwa strategicznego jako pierwszy i 

ważny pozytywny krok w kierunku 

zwiększenia szans małych organizacji na 

uczestnictwo w programie, gdyż często 

mają one trudności ze spełnieniem 

warunków i są przez to faktyczne 

dyskryminowane, co pozbawia program 

reputacji i siły przekonywania; odnotowuje 

jednak zastrzeżenia wielu agencji 

krajowych odpowiedzialnych za rozdział 

poświęcony młodzieży, dotyczące 

zniesienia podsekcji „Inicjatywy krajowe 

na rzecz młodzieży”, które doprowadziło 

do promowania projektów 

transnarodowych kosztem projektów 

lokalnych, regionalnych lub krajowych, a 

zatem jest niekorzystne dla małych 

projektów lub projektów prowadzonych 

przez nieformalne grupy młodzieży; 
zwraca się do Komisji o wprowadzenie 

ulepszeń, które sprawią, że program stanie 

się jeszcze bardziej atrakcyjny, co przełoży 

się na włączenie większej liczby małych 

organizacji w działania w ramach 

programu, w celu docelowego zwiększenia 

ich udziału w programie z uwzględnieniem 

wymagań jakościowych; odnotowuje 

sformułowanie europejskich wytycznych 

dotyczących wdrażania oraz utworzenie 
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miedzy nimi; bardziej szczegółowej strony z najczęściej 

zadawanymi pytaniami, gdyż usprawni to 

udzielanie odpowiedzi na pytania o 

kryteria wyboru oraz ułatwi prezentację 

wybranych projektów w celu objaśnienia 

procedury wyboru, jak również umożliwi 

lepsze wsparcie małych organizacji; 

podkreśla potrzebę zaangażowania w 

działania realizowane w ramach programu 

różnych organizacji oraz konieczność 

zachowania równowagi miedzy nimi; 

Or. en 

 

 


