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25.1.2017 A8-0389/21 

Pozměňovací návrh  21 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. doporučuje, aby byla výše subvencí v 

oblasti spolupráce škol snížena ve prospěch 

počtu podporovaných projektů s cílem 

poskytovat finanční podporu přímo 

školním výměnám, a umožnit tak více 

osobních setkání mezi lidmi pocházejícími 

z různých kultur a hovořícími různými 

jazyky; zdůrazňuje význam osobní 

zkušenosti s lidmi z odlišného kulturního 

prostředí pro podporu evropské identity a 

základní myšlenky evropské integrace a 

doporučuje usilovat o zapojení co 

největšího možného počtu účastníků, k 

čemuž by bezpochyby mělo docházet v 

případě všech cílů programu; vítá v této 

souvislosti zlepšení, ke kterým již došlo, 

ale očekává, že se národní agentury i 

Evropská komise budou zasazovat o 

stanovení pružnějších pravidel v rámci 

strategických partnerství; 

54. doporučuje, aby byla výše subvencí v 

oblasti spolupráce škol snížena ve prospěch 

počtu podporovaných projektů s cílem 

poskytovat finanční podporu přímo 

školním výměnám; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Pozměňovací návrh  22 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. s ohledem na význam 

mnohojazyčnosti pro zvyšování 

zaměstnanosti mladých lidí1 se domnívá, 

že by v rámci programu Erasmus+ mělo 

být věnováno více úsilí propagaci a 

podpoře mnohojazyčnosti; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Zpráva JRC z oblasti vědy a politiky o jazycích a 

zaměstnatelnosti, 2015. 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Pozměňovací návrh  23 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. konstatuje, že v souvislosti s novými 

společenskými výzvami pro Evropu je 

zapotřebí posílit evropský přístup k řešení 

společných evropských výzev podporou 

rozsáhlých inovativních projektů v oblasti 

vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, 

které uskutečňují evropské sítě občanské 

společnosti; poukazuje na skutečnost, že 

toho lze dosáhnout přidělením části 

celkových finančních prostředků 

programu Erasmus+ vyčleněných na 

klíčovou akci č. 2 na „Spolupráci na 

inovacích a výměna osvědčených 

postupů“ centralizovaných akcí; 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Pozměňovací návrh  24 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. vítá skutečnost, že v zájmu snížení 

administrativní zátěže byl v rámci 

programu zaveden systém jednotkových 

nákladů; dále vítá úpravy Komise 

uskutečněné v roce 2016 a plánované na 

rok 2017; poznamenává, že kvůli 

regulačním požadavkům nemohou některé 

členské státy tento systém použít nebo jim 

výše nákladů připadá nepřiměřená ve 

srovnání se skutečnými náklady; domnívá 

se, že je třeba dále zvýšit sazby 

jednotkových nákladů, a poskytnout tak 

účastníkům projektů dostatečnou finanční 

podporu, a zdůrazňuje, že je třeba zaručit, 

aby účastníci a organizace z odlehlých 

oblastí a pohraničních regionů nebyli 

systémem jednotkových nákladů 

znevýhodněni; požaduje, aby bylo vysoké 

osobní nasazení, zejména mnoha 

dobrovolníků a učitelů a všech dalších 

žadatelů, odpovídajícím způsobem 

odměňováno; požaduje, aby byly (opět) 

financovány počáteční fáze projektu, jako 

je navazování kontaktů s případnými 

partnery pro spolupráci či pořádání 

přípravných schůzek, nebo aby byla 

například poskytnuta dostatečná celková 

výše příspěvku, která by pokryla i tyto 

náklady; zdůrazňuje, že transparentnost v 

této oblasti je důležitým prvkem 

požadavků transparentnosti a cílů 

58. bere na vědomí, že zúčastněné strany 

kladně přijímají zavedení systému 

jednotkových nákladů v rámci programu 

v zájmu snížení administrativní zátěže, 

přestože se zdálo, že tento systém by mohl 

způsobovat problémy v nejvzdálenějších 

oblastech; dále bere na vědomí úpravy 

Komise uskutečněné v roce 2016 a 

plánované na rok 2017; poznamenává, že 

kvůli regulačním požadavkům nemohou 

některé členské státy tento systém použít 

nebo jim výše nákladů připadá 

nepřiměřená ve srovnání se skutečnými 

náklady; domnívá se, že je třeba dále zvýšit 

sazby jednotkových nákladů, a poskytnout 

tak účastníkům projektů dostatečnou 

finanční podporu, a zdůrazňuje, že je třeba 

zaručit, aby účastníci a organizace z 

odlehlých oblastí a pohraničních regionů 

nebyli systémem jednotkových nákladů 

znevýhodněni; požaduje, aby bylo vysoké 

osobní nasazení, zejména mnoha 

dobrovolníků a učitelů a všech dalších 

žadatelů, odpovídajícím způsobem 

odměňováno; požaduje, aby byly (opět) 

financovány počáteční fáze projektu, jako 

je navazování kontaktů s případnými 

partnery pro spolupráci či pořádání 

přípravných schůzek, nebo aby byla 

například poskytnuta dostatečná celková 

výše příspěvku, která by pokryla i tyto 
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programu Erasmus+ celkově; náklady; zdůrazňuje, že transparentnost v 

této oblasti je důležitým prvkem 

požadavků transparentnosti a cílů 

programu Erasmus+ celkově; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Pozměňovací návrh  25 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. vítá návrh Komise na zřízení 

evropského sboru solidarity; vybízí 

Komisi, aby do rozvoje této nové iniciativy 

zapojila dobrovolnické organizace, a 

zajistila tak její přidanou a doplňkovou 

hodnotu při posilování dobrovolnictví v 

Evropské unii; vybízí Komisi a členské 

státy, aby této nové iniciativě poskytly 

prostředky z rozpočtu, aniž by však došlo k 

podfinancování jiných stávajících a 

prioritních programů, a požaduje, aby 

byly posouzeny možnosti jejího začlenění 

do Evropské dobrovolné služby s cílem 

posílit dobrovolnictví v EU bez zdvojování 

iniciativ a programů; 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Pozměňovací návrh  26 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 64 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

64. zdůrazňuje, že dobrovolná činnost je 

projevem solidarity, svobody a 

odpovědnosti a přispívá k posílení 

aktivního občanství a k osobnímu lidskému 

rozvoji; domnívá se, že dobrovolná činnost 

je také důležitým nástrojem sociálního 

začlenění, soudržnosti, odborné přípravy, 

vzdělávání a mezikulturního dialogu a 

významným způsobem přispívá k šíření 

evropských hodnot; je přesvědčen, že by 

měla být uznána úloha Evropské 

dobrovolné služby (EDS) při podpoře 

rozvoje dovedností a kompetencí, jež 

mohou usnadnit vstup účastníků EDS na 

trh práce; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby zajistily důstojné pracovní podmínky 

dobrovolníků a sledovaly, zda jsou 

smlouvy, na základě kterých dobrovolníci 

pracují, plně dodržovány; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby zajistily, aby účastníci 

EDS nikdy nebyli považováni za náhradu 

pracovní síly nebo za podobným účelem 

využíváni; 

64. zdůrazňuje, že dobrovolná činnost je 

projevem solidarity, svobody a 

odpovědnosti a přispívá k posílení 

aktivního občanství a k osobnímu lidskému 

rozvoji; domnívá se, že dobrovolná činnost 

je také důležitým nástrojem sociálního 

začlenění, soudržnosti a odborné přípravy; 

je přesvědčen, že by měla být uznána úloha 

Evropské dobrovolné služby (EDS) při 

podpoře rozvoje dovedností a kompetencí, 

jež mohou usnadnit vstup účastníků EDS 

na trh práce; vyzývá Komisi a členské 

státy, aby zajistily důstojné pracovní 

podmínky dobrovolníků a sledovaly, zda 

jsou smlouvy, na základě kterých 

dobrovolníci pracují, plně dodržovány; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby 

zajistily, aby účastníci EDS nikdy nebyli 

považováni za náhradu pracovní síly nebo 

za podobným účelem využíváni; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Pozměňovací návrh  27 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. poukazuje na neopodstatněné rozdíly 

mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o 

granty a metody jejich přidělování; vybízí 

Komisi, aby prošetřila důsledky těchto 

rozdílů ve snaze minimalizovat 

socioekonomické rozdíly v Evropské unii; 

vybízí k dalšímu zvýšení sazeb grantů a 

jejich úpravě s ohledem na náklady na 

bydlení v cílové zemi mobility, čímž by se 

podpořila účast socioekonomicky 

znevýhodněných studentů, studentů a 

zaměstnanců se zvláštními potřebami a 

studentů a zaměstnanců z odlehlých 

oblastí; 

72. poukazuje na neopodstatněné rozdíly 

mezi jednotlivými zeměmi, pokud jde o 

granty a metody jejich přidělování; vybízí 

Komisi, aby prošetřila důsledky těchto 

rozdílů ve snaze minimalizovat 

socioekonomické rozdíly v Evropské unii; 

vybízí k dalšímu zvýšení sazeb grantů a 

jejich úpravě s ohledem na náklady na 

bydlení v cílové zemi mobility, čímž by se 

podpořila účast socioekonomicky 

znevýhodněných studentů, studentů a 

zaměstnanců se zvláštními potřebami, 

včetně zdravotně postižených, a studentů a 

zaměstnanců z odlehlých oblastí; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Pozměňovací návrh  28 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. podotýká, že větší pozitivní efekt 

grantů na mobilitu z programu Erasmus+ a 

větší zájem o ně ve východní a jižní 

Evropě kontrastují s omezeným celkovým 

rozpočtem programu, což vede k vysoké 

míře zamítnutých žádostí; navrhuje, aby 

Komise zvýšila úsilí o podporu mobility ze 

západní do východní Evropy; 

73. podotýká, že větší pozitivní efekt 

grantů na mobilitu z programu Erasmus+ a 

větší zájem o ně ve východní a jižní 

Evropě kontrastují s omezeným celkovým 

rozpočtem programu, což vede k vysoké 

míře zamítnutých žádostí; poukazuje na 

nepříznivé účinky úsporných opatření a 

strukturálních reforem zaváděných v 

těchto zemích z podnětu EU, neboť tato 

opatření a tyto reformy omezují jejich 

možnosti, pokud jde o investice do 

vzdělávacích programů a vzdělávací 

infrastruktury; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Pozměňovací návrh  29 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. vyjadřuje politování nad tím, že 

narůstající nerovnost v některých 

členských státech i mezi nimi a vysoká 

míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU 

ztěžují přístup k programu, neboť brání 

mobilitě žadatelů z oblastí s nižšími 

příjmy, které byly výrazněji zasaženy 

ekonomickou krizí a škrty v rozpočtech; 

zdůrazňuje, že program Erasmus+ a 

odborné vzdělávání a přípravu je třeba 

uplatňovat i ve vzdálených a pohraničních 

regionech Evropské unie; domnívá se, že 

zajištění přístupu a rovných příležitostí 

obyvatelům těchto regionů představuje 

velmi pozitivní krok, který přispěje ke 

snížení míry nezaměstnanosti mladých lidí 

a k hospodářskému oživení; 

74. vyjadřuje politování nad tím, že 

narůstající nerovnost v některých 

členských státech i mezi nimi a vysoká 

míra nezaměstnanosti mladých lidí v EU, 

jejichž příčinou je zejména politika 

úsporných opatření, ztěžují přístup k 

programu, neboť brání mobilitě žadatelů z 

oblastí s nižšími příjmy, které byly 

výrazněji zasaženy ekonomickou krizí a 

škrty v rozpočtech; zdůrazňuje, že program 

Erasmus+ a odborné vzdělávání a přípravu 

je třeba uplatňovat i ve vzdálených a 

pohraničních regionech Evropské unie; 

domnívá se, že zajištění přístupu a rovných 

příležitostí obyvatelům těchto regionů 

představuje velmi pozitivní krok, který 

přispěje ke snížení míry nezaměstnanosti 

mladých lidí a k hospodářskému oživení; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Pozměňovací návrh  30 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá Komisi, aby uznala specifickou 

povahu projektů a mobilit, které se týkají 

osob se zvláštními potřebami a osob 

pocházejících ze znevýhodněného 

prostředí; vybízí k větší propagaci 

možností, jak se mohou osoby se 

zvláštními potřebami a osoby pocházející 

ze znevýhodněného prostředí, včetně 

uprchlíků, zapojit do programu, a žádá, 

aby byl jejich přístup k programu 

usnadněn; 

76. vyzývá Komisi, aby uznala specifickou 

povahu projektů a mobilit, které se týkají 

osob se zvláštními potřebami, zejména 

zdravotně postižených, a osob 

pocházejících ze znevýhodněného 

prostředí; vybízí k větší propagaci 

možností, jak se mohou osoby se 

zvláštními potřebami a osoby pocházející 

ze znevýhodněného prostředí zapojit do 

programu, a žádá, aby byl jejich přístup k 

programu usnadněn; 

Or. en 

 

 

 


