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25.1.2017 A8-0389/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. nabáda Komisiu, aby analyzovala 

kľúčové akcie programu a sektory, ktoré 

nemajú dostatok financovania, ako sú 

strategické partnerstvá v rámci kľúčovej 

akcie 2, vzdelávanie dospelých, mládež, 

školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie 

a príprava (OVP) a vysokoškolské 

vzdelávanie, a tie, pre ktoré by zvýšenie 

rozpočtu mohlo byť najväčším prínosom; 

zdôrazňuje, že je potrebné zachovať 

nepretržité monitorovanie programu 

s cieľom určiť takéto oblasti a sektory, 

aby sa mohli čo najskôr prijať nápravné 

opatrenia; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť 

dostatočné financovanie pre mobilitu, 

pričom by sa mala venovať osobitná 

pozornosť zvýšeniu mobility nedostatočne 

zastúpených skupín; zdôrazňuje, 

že vzhľadom na špecifické potreby 

jednotlivých sektorov sú pre jednotlivé 

sektory potrebné osobitné rozpočtové 

riadky; poukazuje na to, že prostriedky sa 

môžu použiť výlučne v rámci 

programových ustanovení; 

17. nabáda Komisiu, aby analyzovala 

kľúčové akcie programu a sektory, ktoré 

nemajú dostatok financovania, ako sú 

strategické partnerstvá v rámci kľúčovej 

akcie 2, vzdelávanie dospelých, mládež, 

školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie 

a príprava (OVP) a vysokoškolské 

vzdelávanie, a tie, pre ktoré by zvýšenie 

rozpočtu mohlo byť najväčším prínosom; 

zdôrazňuje, že je potrebné zachovať 

nepretržité monitorovanie programu 

s cieľom určiť takéto oblasti a sektory, 

aby sa mohli čo najskôr prijať nápravné 

opatrenia; zdôrazňuje, že vzhľadom 

na špecifické potreby jednotlivých 

sektorov sú pre jednotlivé sektory potrebné 

osobitné rozpočtové riadky; poukazuje na 

to, že prostriedky sa môžu použiť výlučne 

v rámci programových ustanovení; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. zdôrazňuje pridanú hodnotu opatrení 

OVP v rámci programu Erasmus+ 

podporovaním začlenenia alebo 

opätovného začlenenia znevýhodnených 

skupín do príležitostí 

na vzdelávanie/odbornú prípravu 

s cieľom zlepšiť ich prechod na trh práce; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. poukazuje na program Erasmus+, ako 

na dôležitý nástroj na zlepšenie kvality 

odborného vzdelávania a prípravy v EÚ; 

zdôrazňuje skutočnosť, že inkluzívne 

kvalitné odborné vzdelávanie a príprava 

a mobilita v oblasti OVP zohrávajú 

dôležitú hospodársku a sociálnu úlohu 

v Európe, na rýchlo sa meniacom trhu 

práce, ako prostriedok poskytujúci mladým 

ľuďom a dospelým odborné a životné 

zručnosti potrebné na prechod 

od vzdelávania a odbornej prípravy k práci; 

zdôrazňuje, že OVP a mobilita v oblasti 

OVP by mali podporovať rovnosť 

príležitostí, nediskrimináciu a sociálne 

začleňovanie pre všetkých občanov 

vrátane žien, ktoré sú v OVP nedostatočne 

zastúpené, a osôb nachádzajúcich sa 

v zraniteľnej situácii vrátane Rómov, 

nezamestnaných mladých ľudí, osôb 

so zdravotným postihnutím, obyvateľov 

najvzdialenejších regiónov a migrantov; 
navrhuje tiež, aby sa dôraz kládol 

na nízkokvalifikovaných príjemcov 

s cieľom zvýšiť ich účasť a zvýšiť tak 

dosah týchto programov; 

33. poukazuje na program Erasmus+, ako 

na dôležitý nástroj na zlepšenie kvality 

odborného vzdelávania a prípravy v EÚ; 

zdôrazňuje skutočnosť, že inkluzívne 

kvalitné odborné vzdelávanie a príprava 

a mobilita v oblasti OVP zohrávajú 

dôležitú hospodársku a sociálnu úlohu 

v Európe, na rýchlo sa meniacom trhu 

práce, ako prostriedok poskytujúci mladým 

ľuďom a dospelým odborné a životné 

zručnosti potrebné na prechod 

od vzdelávania a odbornej prípravy k práci; 

navrhuje tiež, aby sa dôraz kládol 

na nízkokvalifikovaných príjemcov 

s cieľom zvýšiť ich účasť a zvýšiť tak 

dosah týchto programov; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

celoeurópsku mobilitu aj v časoch krízy 

a aby zachovala možnosti, ktoré 

umožňujú krajinám zapojeným do 

európskeho priestoru vysokoškolského 

vzdelávania prístup k programu 

Erasmus+; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. zdôrazňuje dôležitú úlohu 

programového výboru stanovenú 

v nariadení (EÚ) č. 1288/2013, ktorým sa 

zriaďuje program Erasmus+, ako 

kľúčového aktéra pri vykonávaní programu 

a zvyšovaní európskej pridanej hodnoty 

prostredníctvom lepšej komplementárnosti 

a synergie programu Erasmus+ 

s politikami na vnútroštátnej úrovni; 

požaduje silnejšiu úlohu programového 

výboru a jeho úlohu v politických 

rozhodnutiach; vyzýva Komisiu, 

aby naďalej poskytovala podrobné 

informácie o pridelení centralizovaných 

prostriedkov programovému výboru; 

39. zdôrazňuje dôležitú úlohu 

programového výboru stanovenú 

v nariadení (EÚ) č. 1288/2013, ktorým sa 

zriaďuje program Erasmus+, ako 

kľúčového aktéra pri vykonávaní 

programu; požaduje silnejšiu úlohu 

programového výboru a jeho úlohu 

v politických rozhodnutiach; vyzýva 

Komisiu, aby naďalej poskytovala 

podrobné informácie o pridelení 

centralizovaných prostriedkov 

programovému výboru; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. vyzýva Komisiu a osobitne Generálne 

riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR 

EAC) a Výkonnú agentúru 

pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor 

a kultúru (EACEA), aby umožnili ďalšiu 

podporu decentralizovaných opatrení, 

ako je kľúčová akcia 2, tým, že navrhnú 

vhodné financovanie primerané veľkosti 

akcií; 

42. vyzýva Komisiu a osobitne Generálne 

riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (GR 

EAC) a Výkonnú agentúru 

pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor 

a kultúru (EACEA), aby umožnili ďalšiu 

podporu decentralizovaných opatrení, 

ako je kľúčová akcia 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. podporuje ďalší rozvoj spolupráce 

medzi národnými agentúrami a agentúrou 

EACEA na podporu centralizovaných 

akcií v rámci programu Erasmus+, 

poskytovanie potrebnej podpory, 

zvyšovanie informovanosti o programe, 

poskytovanie ďalších informácií 

o programe možným žiadateľom a výmenu 

spätnej väzby o zlepšovaní procesu 

vykonávania; vyzýva Komisiu, 

aby v spolupráci s národnými agentúrami 

vypracovala európske vykonávacie 

usmernenia pre národné agentúry; žiada 

uľahčenie kontaktov medzi Komisiou, 

národnými agentúrami, príjemcami 

programu, zástupcami občianskej 

spoločnosti a agentúrou EACEA 

vytvorením komunikačnej platformy 

na výmenu informácií a osvedčených 

postupov, kde budú môcť všetky 

zainteresované strany dostávať kvalitné 

informácie, ako aj zverejňovať svoje 

skúsenosti a návrhy na ďalšie zlepšenie 

programu; zdôrazňuje, že je potrebné 

zapojiť zainteresované strany a príjemcov 

do zasadnutí programového výboru; 

zdôrazňuje, že v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1288/2013 by to malo umožniť zriadenie 

stálych podvýborov s účasťou zástupcov 

zainteresovaných strán a príjemcov, 

sektorových národných agentúr, poslancov 

43. podporuje ďalší rozvoj spolupráce 

medzi národnými agentúrami a agentúrou 

EACEA, poskytovanie potrebnej podpory, 

zvyšovanie informovanosti o programe, 

poskytovanie ďalších informácií 

o programe možným žiadateľom a výmenu 

spätnej väzby o zlepšovaní procesu 

vykonávania; žiada uľahčenie kontaktov 

medzi Komisiou, národnými agentúrami, 

príjemcami programu, zástupcami 

občianskej spoločnosti a agentúrou 

EACEA vytvorením komunikačnej 

platformy na výmenu informácií 

a osvedčených postupov, kde budú môcť 

všetky zainteresované strany dostávať 

kvalitné informácie, ako aj zverejňovať 

svoje skúsenosti a návrhy na ďalšie 

zlepšenie programu; zdôrazňuje, že je 

potrebné zapojiť zainteresované strany 

a príjemcov do zasadnutí programového 

výboru; zdôrazňuje, že v súlade 

s nariadením (EÚ) č. 1288/2013 by to malo 

umožniť zriadenie stálych podvýborov 

s účasťou zástupcov zainteresovaných strán 

a príjemcov, sektorových národných 

agentúr, poslancov Európskeho parlamentu 

a zástupcov členských štátov; 
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Európskeho parlamentu a zástupcov 

členských štátov; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. vyzýva Komisiu na posilnenie rozmeru 

školského vzdelávania v rámci programu, 

aby sa umožnila väčšia mobilita žiakov, 

zjednodušenie financovania 

a administratívnych postupov pre školy 

a poskytovateľov neformálneho 

vzdelávania, čím sa využije všeobecný 

zámer programu Erasmus+ podporovať 

medzisektorovú spoluprácu a bude 

sledovať cieľ povzbudzovať 

poskytovateľov neformálneho vzdelávania 

pri ich zapájaní sa do partnerstiev 

so školami; nabáda Komisiu, aby posilnila 

prácu s mládežou a postupy vývoja 

neformálneho vzdelávania v rámci 

programu podporovaním mládežníckych 

organizácií a iných subjektov 

zaoberajúcich sa prácou s mládežou, ako 

aj ďalším podporovaním európskeho 

partnerstva pre mládež EÚ a Rady 

Európy; 

52. vyzýva Komisiu na zjednodušenie 

financovania a administratívnych postupov 

pre školy a poskytovateľov neformálneho 

vzdelávania, čím sa využije všeobecný 

zámer programu Erasmus+ podporovať 

medzisektorovú spoluprácu a bude 

sledovať cieľ povzbudzovať 

poskytovateľov neformálneho vzdelávania 

pri ich zapájaní sa do partnerstiev 

so školami;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. víta zavedenie dvoch druhov 

strategických partnerstiev ako prvý 

a dôležitý pozitívny krok smerom 

k zvýšeniu šancí malých organizácií 

zapojiť sa do programu, pretože pre malé 

organizácie je často ťažké splniť 

podmienky, takže sú fakticky 

diskriminované, čo znižuje dobré meno 

a presvedčivosť programu; vyzýva 

Komisiu, aby uskutočnila zlepšenia, 

ktorými sa zvýši príťažlivosť programu, 

čím sa zabezpečí zapojenie väčšieho počtu 

malých organizácií do činností programu, 

pričom konečným cieľom je zvýšiť podiel 

malých organizácií na programe, ale 

zároveň treba brať do úvahy kvalitatívne 

požiadavky; víta skutočnosť, že sa vytvorili 

európske vykonávacie usmernenia 

a podrobnejšia stránka s najčastejšie 

kladenými otázkami, ktoré umožňujú 

zefektívniť podávanie odpovedí 

o kritériách výberu a predstaviť vybrané 

projekty s cieľom objasniť výber a lepšie 

podporovať malé organizácie; zdôrazňuje, 

že je potrebné zapojiť do činností 

programu rôzne zúčastnené organizácie 

a zachovať medzi nimi rovnováhu; 

53. víta zavedenie dvoch druhov 

strategických partnerstiev ako prvý 

a dôležitý pozitívny krok smerom 

k zvýšeniu šancí malých organizácií 

zapojiť sa do programu, pretože pre malé 

organizácie je často ťažké splniť 

podmienky, takže sú fakticky 

diskriminované, čo znižuje dobré meno 

a presvedčivosť programu; konštatuje 

však, že mnohé národné agentúry 

zodpovedné za kapitolu venovanú mládeži 

znepokojilo zrušenie pododdielu Národné 

iniciatívy pre mládež, ktoré spôsobilo, že 

sú podporované nadnárodné projekty na 

úkor miestnych, regionálnych a 

vnútroštátnych projektov, a tým sú 

znevýhodňované malé projekty či projekty, 

ktoré realizujú neformálne skupiny 

mladých ľudí; vyzýva Komisiu, 

aby uskutočnila zlepšenia, ktorými sa zvýši 

príťažlivosť programu, čím sa zabezpečí 

zapojenie väčšieho počtu malých 

organizácií do činností programu, pričom 

konečným cieľom je zvýšiť podiel malých 

organizácií na programe, ale zároveň treba 

brať do úvahy kvalitatívne požiadavky; 

berie na vedomie skutočnosť, že sa 

vytvorili európske vykonávacie usmernenia 

a podrobnejšia stránka s najčastejšie 

kladenými otázkami, ktoré umožňujú 

zefektívniť podávanie odpovedí 
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o kritériách výberu a predstaviť vybrané 

projekty s cieľom objasniť výber a lepšie 

podporovať malé organizácie; zdôrazňuje, 

že je potrebné zapojiť do činností 

programu rôzne zúčastnené organizácie 

a zachovať medzi nimi rovnováhu; 

Or. en 

 

 


