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25.1.2017 A8-0389/12 

Predlog spremembe  12 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. spodbuja Komisijo, naj preuči ključne 

ukrepe in sektorje programa, ki se zdijo 

preslabo financirani, kot so strateška 

partnerstva v okviru ključnega ukrepa 2, 

izobraževanje odraslih, mladi, šolsko 

izobraževanje, poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter visokošolsko 

izobraževanje, pa tudi tiste, ki bi jim 

povečanje proračuna najbolj koristilo; 

poudarja, da je treba nadaljevati stalno 

spremljanje programa, da bi opredelili ta 

področja in sektorje ter čim prej sprejeli 

korektivne ukrepe; poudarja, da je treba 

zagotoviti dovolj sredstev za mobilnost ter 

pri tem posebno pozornost nameniti 

povečanju mobilnosti nezadostno 

zastopanih skupin; poudarja, da so zaradi 

specifičnih potreb sektorja potrebne 

posebne proračunske vrstice za posamezne 

sektorje; opozarja, da je treba sredstva 

porabiti izključno v okviru programskih 

zahtev; 

17. spodbuja Komisijo, naj preuči ključne 

ukrepe in sektorje programa, ki se zdijo 

preslabo financirani, kot so strateška 

partnerstva v okviru ključnega ukrepa 2, 

izobraževanje odraslih, mladi, šolsko 

izobraževanje, poklicno izobraževanje in 

usposabljanje ter visokošolsko 

izobraževanje, pa tudi tiste, ki bi jim 

povečanje proračuna najbolj koristilo; 

poudarja, da je treba nadaljevati stalno 

spremljanje programa, da bi opredelili ta 

področja in sektorje ter čim prej sprejeli 

korektivne ukrepe; poudarja, da so zaradi 

specifičnih potreb sektorja potrebne 

posebne proračunske vrstice za posamezne 

sektorje; opozarja, da je treba sredstva 

porabiti izključno v okviru programskih 

zahtev; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Predlog spremembe  13 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. poudarja, da imajo ukrepi programa 

Erasmus+ na področju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja veliko 

dodano vrednost, saj podpirajo 

vključevanje in ponovno vključevanje 

prikrajšanih skupin v izobraževanje in 

poklicno usposabljanje, da bi se izboljšale 

možnosti za njihovo vključevanje na trg 

dela; 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Predlog spremembe  14 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. poudarja, da je program Erasmus+ 

pomemben instrument za izboljšanje 

kakovosti poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja v EU; poudarja, da imata 

vključujoče in kakovostno poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

mobilnost na tem področju osrednjo 

ekonomsko in socialno vlogo v Evropi na 

hitro spreminjajočem se trgu dela, saj 

mladim in odraslim zagotavljata poklicne 

in življenjske spretnosti, ki so potrebne za 

prehod iz sistema izobraževanja in 

usposabljanja na trg dela; poudarja, da bi 

bilo treba pri poklicnem izobraževanju in 

usposabljanju ter mobilnosti na tem 

področju spodbujati enake možnosti, 

nediskriminacijo in socialno vključenost 

za vse državljane, tudi ženske, ki so slabše 

zastopane na tem področju, ter osebe v 

ranljivem položaju, tudi Rome, 

brezposelne mlade, invalide, prebivalce 

oddaljenih območij in najbolj oddaljenih 

regij ter migrante; predlaga, da se 

pozornost nameni tudi nizko kvalificiranim 

upravičencem, da bi povečali njihovo 

udeležbo ter s tem izboljšali razširjenost 

programov; 

33. poudarja, da je program Erasmus+ 

pomemben instrument za izboljšanje 

kakovosti poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja v EU; poudarja, da imata 

vključujoče in kakovostno poklicno 

izobraževanje in usposabljanje ter 

mobilnost na tem področju osrednjo 

ekonomsko in socialno vlogo v Evropi na 

hitro spreminjajočem se trgu dela, saj 

mladim in odraslim zagotavljata poklicne 

in življenjske spretnosti, ki so potrebne za 

prehod iz sistema izobraževanja in 

usposabljanja na trg dela; predlaga, da se 

pozornost nameni tudi nizko kvalificiranim 

upravičencem, da bi povečali njihovo 

udeležbo ter s tem izboljšali razširjenost 

programov; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Predlog spremembe  15 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poziva Komisijo, naj zagotovi 

vseevropsko mobilnost tudi v času krize, 

udeleženim državam iz evropskega 

visokošolskega prostora pa še naprej 

zagotavlja dostop do programa Erasmus+; 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Predlog spremembe  16 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poudarja, da ima programski odbor iz 

Uredbe št. 1288/2013 o uvedbi programa 

Erasmus+, pomembno vlogo in je bistven 

pri izvajanju programa ter širitvi evropske 

dodane vrednosti z okrepljenim 

povezovanjem in sinergijo med 

programom Erasmus+ in politikami na 

nacionalni ravni; poziva k večji vlogi 

programskega odbora, tudi v političnih 

odločitvah; poziva Komisijo, naj razkrije 

podrobne informacije o dodelitvi zbranih 

sredstev programskemu odboru; 

39. poudarja, da ima programski odbor iz 

Uredbe št. 1288/2013 o uvedbi programa 

Erasmus+, pomembno vlogo in je bistven 

pri izvajanju programa; poziva k večji 

vlogi programskega odbora, tudi v 

političnih odločitvah; poziva Komisijo, naj 

razkrije podrobne informacije o dodelitvi 

zbranih sredstev programskemu odboru; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Predlog spremembe  17 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. poziva Komisijo ter generalni 

direktorat za izobraževanje in kulturo (GD 

EAC) ter Izvajalsko agencijo za 

izobraževanje, avdiovizualno področje in 

kulturo (EACEA), naj omogočijo nadaljnje 

spodbujanje decentraliziranih ukrepov, kot 

je ključni ukrep 2, tako da predlagajo 

ustrezno financiranje, ki bo sorazmerno z 

obsegom ukrepov; 

42. poziva Komisijo ter generalni 

direktorat za izobraževanje in kulturo (GD 

EAC) ter Izvajalsko agencijo za 

izobraževanje, avdiovizualno področje in 

kulturo (EACEA), naj omogočijo nadaljnje 

spodbujanje decentraliziranih ukrepov, kot 

je ključni ukrep 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Predlog spremembe  18 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. spodbuja nadaljnjo krepitev 

sodelovanja med nacionalnimi agencijami 

in Izvajalsko agencijo za izobraževanje, 

avdiovizualno področje in kulturo 

(EACEA), da bi razširili centralizirane 

ukrepe programa Erasmus+, morebitnim 

prijaviteljem zagotovili dodatno podporo, 

povečali njihovo poznavanje programa ter 

jim zagotovili dodatne informacije o 

programu, obenem pa omogočili izmenjavo 

povratnih informacij o izboljšanju 

njihovega izvajanja; poziva Komisijo, naj v 

sodelovanju z nacionalnimi agencijami 

zanje pripravi evropske smernice za 

izvajanje programa; poziva k spodbujanju 

stikov med Komisijo, nacionalnimi 

agencijami, upravičenci programa, 

predstavniki organizacij civilne družbe in 

EACEA, in sicer z oblikovanjem 

komunikacijske platforme za izmenjavo 

informacij in dobre prakse, kjer bi vsi 

povezani deležniki prejemali kakovostne 

informacije, obenem pa delili lastne 

izkušnje in predloge za nadaljnjo 

izboljšavo programa; poudarja, da je treba 

na seje programskega odbora povabiti tudi 

deležnike in upravičence; poudarja, da bi 

lahko v skladu z Uredbo (EU) 

št. 1288/2013 to poenostavili z 

ustanovitvijo stalnih pododborov, v katerih 

bi sodelovali deležniki in upravičenci, 

43. spodbuja nadaljnjo krepitev 

sodelovanja med nacionalnimi agencijami 

in Izvajalsko agencijo za izobraževanje, 

avdiovizualno področje in kulturo 

(EACEA), da bi morebitnim prijaviteljem 

zagotovili dodatno podporo, povečali 

njihovo poznavanje programa ter jim 

zagotovili dodatne informacije o programu, 

obenem pa omogočili izmenjavo povratnih 

informacij o izboljšanju njihovega 

izvajanja; poziva k spodbujanju stikov med 

Komisijo, nacionalnimi agencijami, 

upravičenci programa, predstavniki 

organizacij civilne družbe in EACEA, in 

sicer z oblikovanjem komunikacijske 

platforme za izmenjavo informacij in dobre 

prakse, kjer bi vsi povezani deležniki 

prejemali kakovostne informacije, obenem 

pa delili lastne izkušnje in predloge za 

nadaljnjo izboljšavo programa; poudarja, 

da je treba na seje programskega odbora 

povabiti tudi deležnike in upravičence; 

poudarja, da bi lahko v skladu z Uredbo 

(EU) št. 1288/2013 to poenostavili z 

ustanovitvijo stalnih pododborov, v katerih 

bi sodelovali deležniki in upravičenci, 

sektorske nacionalne agencije, poslanci 

Evropskega parlamenta in predstavniki 

držav članic; 
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sektorske nacionalne agencije, poslanci 

Evropskega parlamenta in predstavniki 

držav članic; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Predlog spremembe  19 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. poziva Komisijo, naj okrepi razsežnost 

šolskega izobraževanja v okviru 

programa, da bi učencem omogočili večjo 

mobilnost, poenostavili financiranje in 

upravne postopke za šole in ponudnike 

neformalnega učenja ter obenem izkoristili 

splošni cilj programa Erasmus+, namreč 

okrepiti medsektorsko sodelovanje, ter da 

bi spodbudili ponudnike neformalnega 

izobraževanja k večjemu sodelovanju v 

partnerstvih s šolami; spodbuja Komisijo, 

naj s podporo mladinskih organizacij in 

drugih ponudnikov mladinskega dela 

okrepi mladinsko delo ter prakse za razvoj 

priložnostnega in neformalnega učenja v 

okviru programa, obenem pa naj še 

naprej podpira mladinsko partnerstvo 

med EU in Svetom Evrope; 

52. poziva Komisijo, naj poenostavi 

financiranje in upravne postopke za šole in 

ponudnike neformalnega učenja ter 

obenem izkoristili splošni cilj programa 

Erasmus+, namreč okrepiti medsektorsko 

sodelovanje, ter da bi spodbudili 

ponudnike neformalnega izobraževanja k 

večjemu sodelovanju v partnerstvih s 

šolami; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Predlog spremembe  20 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. pozdravlja uvedbo dveh vrst strateških 

partnerstev, kar je prvi in pomemben 

pozitiven korak v smeri spodbujanja 

možnosti malih organizacij za sodelovanje 

v programu, ki pogosto težko izpolnjujejo 

pogoje in so tako dejansko diskriminirane, 

kar zmanjšuje ugled in prepričljivost 

programa; poziva Komisijo, naj uvede 

izboljšave za še večjo privlačnost 

programa, da bi zagotovili vključenost 

večjega števila malih organizacij v 

dejavnosti programa, s čimer bi povečali 

njihov delež v programu, ob upoštevanju 

zahtev glede kakovosti; pozdravlja 

oblikovanje evropskih smernic za izvajanje 

programa Erasmus+ in podrobnejše 

zasnovano spletno stran z najpogostejšimi 

vprašanji in odgovori, kjer so na enem 

mestu zbrani odgovori o izbirnih merilih in 

opisani projekti, tako da se pojasni izbira in 

bolje podprejo male organizacije; poudarja, 

da je treba v dejavnosti programa vključiti 

raznolike sodelujoče organizacije ter 

ohranjati ravnovesje med njimi; 

53. pozdravlja uvedbo dveh vrst strateških 

partnerstev, kar je prvi in pomemben 

pozitiven korak v smeri spodbujanja 

možnosti malih organizacij za sodelovanje 

v programu, ki pogosto težko izpolnjujejo 

pogoje in so tako dejansko diskriminirane, 

kar zmanjšuje ugled in prepričljivost 

programa; je seznanjen s pomisleki 

številnih nacionalnih agencij, pristojnih 

za poglavje o mladih, glede odprave 

pododdelka „nacionalne pobude za 

mlade“, ki je vodila k spodbujanju 

nadnacionalnih projektov na škodo 

lokalnih, regionalnih ali nacionalnih 

projektov in tako negativno vplivala na 

male projekte ali projekte, ki jih izvajajo 

neformalne skupine mladih; poziva 

Komisijo, naj uvede izboljšave za še večjo 

privlačnost programa, da bi zagotovili 

vključenost večjega števila malih 

organizacij v dejavnosti programa, s čimer 

bi povečali njihov delež v programu, ob 

upoštevanju zahtev glede kakovosti; je 

seznanjen z oblikovanjem evropskih 

smernic za izvajanje programa Erasmus+ 

in podrobnejše zasnovano spletno stran z 

najpogostejšimi vprašanji in odgovori, kjer 

so na enem mestu zbrani odgovori o 

izbirnih merilih in opisani projekti, tako da 

se pojasni izbira in bolje podprejo male 

organizacije; poudarja, da je treba v 
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dejavnosti programa vključiti raznolike 

sodelujoče organizacije ter ohranjati 

ravnovesje med njimi; 

Or. en 

 

 


