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Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 54 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

54. henstiller, at støttebeløbene på området 

skolesamarbejde reduceres til fordel for 

antallet af støtteprojekter for at støtte 

skoleudveksling direkte og derved 

muliggøre mere personlige møder mellem 

mennesker fra forskellige kulturer og med 

forskellige sprog; understreger 

betydningen af personlige erfaringer med 

mennesker med forskellige kulturelle 

baggrunde med hensyn til fremme af en 

europæisk identitet og den 

grundlæggende tanke bag europæisk 

integration og anbefaler, at der stræbes 

mod at lade det størst mulige antal 

mennesker deltage, hvilket sikkert bør 

gælde for alle programmål; glæder sig i 

den forbindelse over de forbedringer, der 

allerede er gennemført, men forventer, at 

reglerne gøres mere fleksible inden for 

rammerne af det strategiske partnerskab 

via de nationale agenturer og 

Kommissionen; 

54. henstiller, at støttebeløbene på området 

skolesamarbejde reduceres til fordel for 

antallet af støtteprojekter for at støtte 

skoleudveksling direkte; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

55. mener under hensyntagen til 

flersprogethedens betydning for at øge de 

unges beskæftigelsesegnethed1, at der bør 

gøres en større indsats for at fremme og 

understøtte flersprogetheden i Erasmus+-

programmet; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Det Fælles Forskningscenters videnskabelige og 

politiske rapport om sprog og 

beskæftigelsesegnethed, 2015 

udgår 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 56 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. noterer sig i forbindelse med Europas 

nye samfundsmæssige udfordringer 

behovet for at styrke en europæisk tilgang 

for at håndtere fælles europæiske 

udfordringer ved at støtte omfattende 

innovationsprojekter på området for 

uddannelse, erhvervsuddannelse og 

ungdom, som gennemføres af 

civilsamfundets europæiske netværk; 

påpeger, at dette kan gøres ved at bevilge 

en del af den samlede finansiering fra 

Erasmus+ af nøgleaktion 2 til 

"Samarbejde for innovation og 

udveksling af god praksis" for 

decentraliserede aktioner" af 

centraliserede aktioner; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 58 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

58. glæder sig over indførelsen af systemet 

med enhedsomkostninger i programmet 

med henblik på at minimere den 

administrative byrde; glæder sig ligeledes 

over de justeringer, som Kommissionen 

foretog i 2016, og de justeringer, som den 

har planlagt for 2017; bemærker, at visse 

medlemsstater af forvaltningsretlige 

årsager ikke kan anvende denne ordning og 

anser omkostningsniveauet for 

utilstrækkeligt i forhold til de faktiske 

udgifter; mener, at en yderligere forhøjelse 

af enhedspriser er nødvendig for at yde 

tilstrækkelig finansiel støtte til deltagere i 

projektet, og understreger behovet for at 

sikre, at deltagere og organisationer fra 

fjerntliggende områder og grænseområder 

ikke stilles ugunstigt gennem systemet med 

enhedsomkostninger; opfordrer til, at det 

store personlige engagement, navnlig fra 

de mange volontører og undervisere og fra 

alle andre ansøgere, belønnes på passende 

måde; opfordrer til (gen)indførelse af 

finansiering af projektinitiering for at skabe 

kontakt med potentielle samarbejdspartnere 

eller forberedende møder, eller f.eks. et 

tilstrækkeligt stort beløb til at dække disse 

omkostninger; understreger, at 

gennemsigtighed på dette område er en 

vigtig bestanddel af 

gennemsigtighedskravene og målene for 

58. noterer sig aktørernes positive 

reaktion på indførelsen af systemet med 

enhedsomkostninger i programmet med 

henblik på at minimere den administrative 

byrde, selv om det så ud som om, at 

systemet eventuelt kan skabe problemer i 

de mest afsidesliggende områder; 
bemærker ligeledes over de justeringer, 

som Kommissionen foretog i 2016, og de 

justeringer, som den har planlagt for 2017; 

bemærker, at visse medlemsstater af 

forvaltningsretlige årsager ikke kan 

anvende denne ordning og anser 

omkostningsniveauet for utilstrækkeligt i 

forhold til de faktiske udgifter; mener, at 

en yderligere forhøjelse af enhedspriser er 

nødvendig for at yde tilstrækkelig finansiel 

støtte til deltagere i projektet, og 

understreger behovet for at sikre, at 

deltagere og organisationer fra 

fjerntliggende områder og grænseområder 

ikke stilles ugunstigt gennem systemet med 

enhedsomkostninger; opfordrer til, at det 

store personlige engagement, navnlig fra 

de mange volontører og undervisere og fra 

alle andre ansøgere, belønnes på passende 

måde; opfordrer til (gen)indførelse af 

finansiering af projektinitiering for at skabe 

kontakt med potentielle samarbejdspartnere 

eller forberedende møder, eller f.eks. et 

tilstrækkeligt stort beløb til at dække disse 
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det samlede program Erasmus+; omkostninger; understreger, at 

gennemsigtighed på dette område er en 

vigtig bestanddel af 

gennemsigtighedskravene og målene for 

det samlede program Erasmus+; 

Or. en 
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Punkt 63 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

63. bifalder Kommissionens forslag om at 

oprette et europæisk solidaritetskorps; 

opfordrer Kommissionen til at inddrage 

frivillige organisationer i udviklingen af 

dette nye initiativ med henblik på at sikre 

dets merværdi og supplerende værdi for 

fremme af volontørarbejde i Den 

Europæiske Union; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

gøre en indsats i budgetmæssig henseende 

for at imødekomme dette nye initiativ 

uden at underfinansiere andre nuværende 

og prioriterede programmer og opfordrer 

til, at mulighederne undersøges for at 

integrere det i den europæiske 

volontørtjeneste for at styrke 

volontørarbejde i EU uden at kopiere 

initiativer og programmer; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 64 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

64. påpeger, at volontøraktiviteter er et 

udtryk for solidaritet, frihed og ansvar, der 

bidrager til at styrke aktivt medborgerskab 

og til personlig udvikling; mener, at 

volontørarbejde er et væsentligt redskab for 

social inklusion og samhørighed ligesom 

uddannelse, erhvervsuddannelse og 

interkulturel dialog, idet de yder et vigtigt 

bidrag til udbredelsen af europæiske 

værdier; mener, at den europæiske 

volontørtjeneste (EVS) bør anerkendes for 

sin rolle med hensyn til at fremme 

udvikling af færdigheder og kompetencer, 

der kan lette EVS-deltageres adgang til 

arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen 

og medlemsstaterne til at sikre anstændige 

arbejdsvilkår for volontører og overvåge, at 

de kontrakter, som volontørerne arbejder 

under, respekteres fuldt ud; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre, at deltagere i den europæiske 

volontørtjeneste aldrig betragtes eller 

bruges som en arbejdskraftserstatning; 

64. påpeger, at volontøraktiviteter er et 

udtryk for solidaritet, frihed og ansvar, der 

bidrager til at styrke aktivt medborgerskab 

og til personlig udvikling; mener, at 

volontørarbejde er et væsentligt redskab for 

social inklusion og samhørighed ligesom 

uddannelse er det; mener, at den 

europæiske volontørtjeneste (EVS) bør 

anerkendes for sin rolle med hensyn til at 

fremme udvikling af færdigheder og 

kompetencer, der kan lette EVS-deltageres 

adgang til arbejdsmarkedet; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre anstændige arbejdsvilkår for 

volontører og overvåge, at de kontrakter, 

som volontørerne arbejder under, 

respekteres fuldt ud; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

sikre, at deltagere i den europæiske 

volontørtjeneste aldrig betragtes eller 

bruges som en arbejdskraftserstatning; 

Or. en 
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Punkt 72 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

72. konstaterer uberettigede forskelle 

mellem lande og deres tildelingsmetoder; 

opfordrer Kommissionen til at undersøge 

konsekvenserne af sådanne forskelle i et 

forsøg på at minimere de socioøkonomiske 

uligheder i Den Europæiske Union; 

opfordrer til en yderligere forhøjelse af 

støttesatserne samt deres tilpasning til 

leveomkostningerne i 

mobilitetsværtslandet henblik på at fremme 

deltagelse af socioøkonomisk dårligt 

stillede studerende, studerende og 

personale med særlige behov, og 

studerende og personale fra fjerntliggende 

regioner; 

72. konstaterer uberettigede forskelle 

mellem lande og deres tildelingsmetoder; 

opfordrer Kommissionen til at undersøge 

konsekvenserne af sådanne forskelle i et 

forsøg på at minimere de socioøkonomiske 

uligheder i Den Europæiske Union; 

opfordrer til en yderligere forhøjelse af 

støttesatserne samt deres tilpasning til 

leveomkostningerne i 

mobilitetsværtslandet henblik på at fremme 

deltagelse af socioøkonomisk dårligt 

stillede studerende, studerende og 

personale med særlige behov, herunder 

personer med handicap, og studerende og 

personale fra fjerntliggende regioner; 

Or. en 
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Punkt 73 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

73. noterer sig, at den store positive 

virkning af og efterspørgsel efter 

Erasmus+-mobilitetsstipendier i Øst- og 

Sydeuropa står i kontrast til det 

begrænsede samlede programbudget, som 

fører til, at mange ansøgninger afvises; 

foreslår, at Kommissionen styrker sin 

indsats for at fremme mobilitet fra 

Vesteuropa til Østeuropa; 

73. noterer sig, at den store positive 

virkning af og efterspørgsel efter 

Erasmus+-mobilitetsstipendier i Øst- og 

Sydeuropa står i kontrast til det 

begrænsede samlede programbudget, som 

fører til, at mange ansøgninger afvises; 

understreger de negative virkninger af de 

sparepolitikker og strukturreformer, som 

EU har pålagt disse lande, og som 

begrænser deres kapacitet til at investere i 

uddannelsesprogrammer og 

infrastrukturer; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

74. beklager, at de voksende forskelle 

inden for og mellem visse medlemsstater 

og den høje ungdomsarbejdsløshed i EU 

gør adgangen til programmet vanskelig, 

eftersom de skaber barrierer for mobiliteten 

for ansøgere fra regioner med en lavere 

indtægt, der er blevet hårdere ramt af den 

økonomiske krise og nedskæringerne; 

erklærer, at programmet Erasmus+ og de 

erhvervsrettede uddannelser (VET) også 

skal være aktive i afsidesliggende områder 

og grænseregioner i EU; mener, at adgang 

og lige muligheder for indbyggere i disse 

regioner er et meget positivt skridt og et 

middel til at få bugt med 

ungdomsarbejdsløsheden og bidrage til den 

økonomiske genopretning; 

74. beklager, at de voksende forskelle 

inden for og mellem visse medlemsstater 

og den høje ungdomsarbejdsløshed i EU – 

primært som følge af sparepolitikker – gør 

adgangen til programmet vanskelig, 

eftersom de skaber barrierer for mobiliteten 

for ansøgere fra regioner med en lavere 

indtægt, der er blevet hårdere ramt af den 

økonomiske krise og nedskæringerne; 

erklærer, at programmet Erasmus+ og de 

erhvervsrettede uddannelser (VET) også 

skal være aktive i afsidesliggende områder 

og grænseregioner i EU; mener, at adgang 

og lige muligheder for indbyggere i disse 

regioner er et meget positivt skridt og et 

middel til at få bugt med 

ungdomsarbejdsløsheden og bidrage til den 

økonomiske genopretning; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

76. opfordrer Kommissionen til at 

anerkende den særlige karakter af projekter 

og mobilitetsprogrammer, der involverer 

personer med særlige behov og personer 

fra socialt dårlige kår; tilskynder til, at der 

gøres en større indsats for at fremme 

mulighederne for personer med særlige 

behov og for personer fra socialt dårlige 

kår for at deltage i programmet, herunder 

flygtninge, og anmoder om, at deres 

adgang hertil lettes; 

76. opfordrer Kommissionen til at 

anerkende den særlige karakter af projekter 

og mobilitetsprogrammer, der involverer 

personer med særlige behov, navnlig 

personer med handicap, og personer fra 

socialt dårlige kår; tilskynder til, at der 

gøres en større indsats for at fremme 

mulighederne for personer med særlige 

behov og for personer fra socialt dårlige 

kår for at deltage i programmet og anmoder 

om, at deres adgang hertil lettes; 

Or. en 

 

 


