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25.1.2017 A8-0389/21 

Tarkistus  21 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

54 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

54. suosittaa, että koulujen välisen 

yhteistyön alalla tukimääriä supistetaan 

tuettujen hankkeiden määrän hyväksi, jotta 

oppilasvaihtoa voidaan tukea suoraan ja 

mahdollistetaan näin eri kulttuuri- ja 

kielialueilta tulevien ihmisten 

henkilökohtaisemmat kohtaamiset; 

korostaa, että henkilökohtainen kokemus 

kulttuuritaustaltaan erilaisista ihmisistä 

on tärkeää eurooppalaisen identiteetin ja 

Euroopan yhdentymisen perusajatuksen 

edistämiseksi, ja suosittaa, että pyritään 

antamaan mahdollisimman monille 

mahdollisuus osallistua, minkä olisi 

tietenkin koskettava kaikkia ohjelman 

tavoitteita; suhtautuu tässä yhteydessä 

myönteisesti jo aikaansaatuihin 

parannuksiin, mutta odottaa, että 

kansalliset toimistot ja komissio tekevät 

säännöistä joustavampia osana strategisia 

kumppanuuksia; 

54. suosittaa, että koulujen välisen 

yhteistyön alalla tukimääriä supistetaan 

tuettujen hankkeiden määrän hyväksi, jotta 

oppilasvaihtoa voidaan tukea suoraan; 

Or. en 



 

AM\1115316FI.docx  PE598.429v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

25.1.2017 A8-0389/22 

Tarkistus  22 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. ottaa huomioon monikielisyyden 

merkityksen nuorten työllistettävyyden 

parantamisessa1; katsoo, että 

monikielisyyttä olisi pyrittävä edistämään 

ja tukemaan ponnekkaammin Erasmus+ -

ohjelmassa; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Kieliä ja työllistettävyyttä koskeva 

yhteisen tutkimuskeskuksen raportti (JRC 

Science and Policy Report on Languages 

and Employability), 2015. 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Tarkistus  23 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. panee merkille Euroopan uusien 

yhteiskunnallisten haasteiden yhteydessä 

tarpeen vahvistaa eurooppalaista 

lähestymistapaa yhteisiin eurooppalaisiin 

haasteisiin vastaamiseksi tukemalla 

laajamittaisia innovointihankkeita 

koulutus- ja nuorisoalalla 

kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten 

verkostojen kautta; korostaa, että tämä 

voitaisiin toteuttaa kohdentamalla osa 

Erasmus + -ohjelman 

kokonaisrahoituksesta avaintoimen 2 

”Innovointia ja hyvien käytäntöjen 

vaihtoa edistävä yhteistyö” keskitettyihin 

toimiin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Tarkistus  24 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

58 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

58. pitää myönteisenä 

yksikkökustannusjärjestelmän 

käyttöönottoa ohjelmassa hallinnollisen 

rasitteen minimoimiseksi; pitää 

myönteisenä myös komission vuonna 2016 

tekemiä ja vuodeksi 2017 suunniteltuja 

mukautuksia; panee merkille, että 

sääntelyvaatimuksien vuoksi jotkin 

jäsenvaltiot eivät voi soveltaa tätä 

järjestelmää tai pitävät kustannustasoa 

riittämättömänä tosiasiallisiin 

kustannuksiin verrattuna; katsoo, että 

yksikkökustannusten tason 

lisäkorottaminen on tarpeen, jotta voidaan 

tarjota riittävää taloudellista tukea 

hankkeisiin osallistuville, ja korostaa 

tarvetta varmistaa, että syrjäisten alueiden 

ja raja-alueiden osallistujat ja organisaatiot 

eivät joudu epäedulliseen asemaan 

yksikkökustannusjärjestelmän vuoksi; 

kehottaa palkitsemaan asianmukaisesti 

erityisesti monien vapaaehtoisten, 

opettajien sekä kaikkien muiden hakijoiden 

suuren henkilökohtaisen panoksen; vaatii 

ottamaan (uudelleen) käyttöön hankkeen 

käynnistysrahoituksen, jotta voidaan ottaa 

yhteyttä mahdollisiin 

yhteistyökumppaneihin tai järjestää 

valmistelutapaamisia, tai myöntämään 

riittävän kertakorvauksen esimerkiksi 

tällaisten kustannusten kattamiseksi; 

58. panee merkille, että sidosryhmät ovat 

pitäneet myönteisenä, että ohjelmassa 

otetaan käyttöön 

yksikkökustannusjärjestelmä 
hallinnollisen rasitteen minimoimiseksi, 

vaikka vaikutti siltä, että tämä järjestelmä 

voisi aiheuttaa ongelmia syrjäisimmillä 

alueilla; panee merkille myös komission 

vuonna 2016 tekemät ja vuodeksi 2017 

suunnittelemat mukautukset; panee 

merkille, että sääntelyvaatimuksien vuoksi 

jotkin jäsenvaltiot eivät voi soveltaa tätä 

järjestelmää tai pitävät kustannustasoa 

riittämättömänä tosiasiallisiin 

kustannuksiin verrattuna; katsoo, että 

yksikkökustannusten tason 

lisäkorottaminen on tarpeen, jotta voidaan 

tarjota riittävää taloudellista tukea 

hankkeisiin osallistuville, ja korostaa 

tarvetta varmistaa, että syrjäisten alueiden 

ja raja-alueiden osallistujat ja organisaatiot 

eivät joudu epäedulliseen asemaan 

yksikkökustannusjärjestelmän vuoksi; 

kehottaa palkitsemaan asianmukaisesti 

erityisesti monien vapaaehtoisten, 

opettajien sekä kaikkien muiden hakijoiden 

suuren henkilökohtaisen panoksen; vaatii 

ottamaan (uudelleen) käyttöön hankkeen 

käynnistysrahoituksen, jotta voidaan ottaa 

yhteyttä mahdollisiin 

yhteistyökumppaneihin tai järjestää 
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korostaa, että tämän alan avoimuus on 

keskeinen osa avoimuusvaatimuksia ja -

tavoitteita koko Erasmus+ -ohjelmassa; 

valmistelutapaamisia, tai myöntämään 

riittävän kertakorvauksen esimerkiksi 

tällaisten kustannusten kattamiseksi; 

korostaa, että tämän alan avoimuus on 

keskeinen osa avoimuusvaatimuksia ja -

tavoitteita koko Erasmus+ -ohjelmassa; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Tarkistus  25 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

63 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

63. suhtautuu myönteisesti komission 

ehdotukseen Euroopan 

solidaarisuusjoukkojen perustamisesta; 

kannustaa komissiota ottamaan 

vapaaehtoisjärjestöt mukaan tämän 

uuden aloitteen kehittämiseen, jotta 

varmistetaan sen lisäarvo ja täydentävä 

arvo vapaaehtoistyön vahvistamisessa 

EU:ssa; kannustaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toteuttamaan 

talousarviotoimia tämän uuden aloitteen 

mukauttamiseksi ilman että muita 

nykyisiä ja ensisijaisia ohjelmia 

alirahoitetaan ja kehottaa tarkastelemaan 

mahdollisuuksia integroida se 

Eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun, 

jotta vapaaehtoistyötä voitaisiin lisätä 

EU:ssa ilman päällekkäisiä aloitteita ja 

ohjelmia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Tarkistus  26 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

64 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

64. korostaa, että vapaaehtoistyö ilmentää 

yhteisvastuuta, vapautta ja vastuullisuutta 

ja se vahvistaa osaltaan aktiivista 

kansalaisuutta ja henkilökohtaista 

inhimillistä kehitystä; toteaa, että 

vapaaehtoistoiminta on myös keskeinen 

sosiaalisen osallisuuden ja 

yhteenkuuluvuuden väline, jolla on 

merkitystä myös koulutuksessa ja 

kulttuurien välisessä vuoropuhelussa, ja 

se edistää merkittävästi eurooppalaisten 

arvojen levittämistä; katsoo, että olisi 

tunnustettava eurooppalaisen 

vapaaehtoispalvelun merkitys sellaisen 

ammattitaidon ja sellaisten pätevyyksien 

edistämisessä, jotka voivat helpottaa 

eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun 

osallistuvien pääsyä työmarkkinoille; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

takaamaan vapaaehtoisille asianmukaiset 

työskentelyolosuhteet ja valvomaan 

vapaaehtoisia työntekijöitä koskevien 

sopimusten täyttä noudattamista; kehottaa 

komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, 

ettei eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun 

osallistuvia pidetä tai käytetä koskaan 

työntekijöiden korvaajina; 

64. korostaa, että vapaaehtoistyö ilmentää 

yhteisvastuuta, vapautta ja vastuullisuutta 

ja se vahvistaa osaltaan aktiivista 

kansalaisuutta ja henkilökohtaista 

inhimillistä kehitystä; toteaa, että 

vapaaehtoistoiminta on myös keskeinen 

sosiaalisen osallisuuden ja 

yhteenkuuluvuuden sekä koulutuksen 

väline; katsoo, että olisi tunnustettava 

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun 

merkitys sellaisen ammattitaidon ja 

sellaisten pätevyyksien edistämisessä, jotka 

voivat helpottaa eurooppalaiseen 

vapaaehtoispalveluun osallistuvien pääsyä 

työmarkkinoille; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita takaamaan vapaaehtoisille 

asianmukaiset työskentelyolosuhteet ja 

valvomaan vapaaehtoisia työntekijöitä 

koskevien sopimusten täyttä noudattamista; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan, ettei eurooppalaiseen 

vapaaehtoispalveluun osallistuvia pidetä tai 

käytetä koskaan työntekijöiden korvaajina; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Tarkistus  27 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

72 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

72. panee merkille perusteettomat 

apurahojen erot eri maiden ja niiden 

kohdentamismenetelmien välillä; 

kannustaa komissiota tutkimaan tällaisten 

erojen seurauksia pyrkimällä minimoimaan 

sosioekonomiset erot EU:ssa; kehottaa 

lisäämään entisestään apurahaosuuksia ja 

tehostamaan niiden mukauttamista 

vastaamaan elinkustannuksia liikkuvuuden 

kohteena olevassa maassa, jotta 

kannustetaan sosioekonomisesti 

heikommassa asemassa olevien 

opiskelijoiden, sellaisten opiskelijoiden ja 

henkilöstön, joilla on erikoistarpeita, sekä 

syrjäisiltä alueilta tulevien opiskelijoiden ja 

henkilöstön osallistumista; 

72. panee merkille perusteettomat 

apurahojen erot eri maiden ja niiden 

kohdentamismenetelmien välillä; 

kannustaa komissiota tutkimaan tällaisten 

erojen seurauksia pyrkimällä minimoimaan 

sosioekonomiset erot EU:ssa; kehottaa 

lisäämään entisestään apurahaosuuksia ja 

tehostamaan niiden mukauttamista 

vastaamaan elinkustannuksia liikkuvuuden 

kohteena olevassa maassa, jotta 

kannustetaan sosioekonomisesti 

heikommassa asemassa olevien 

opiskelijoiden, sellaisten opiskelijoiden ja 

henkilöstön, joilla on erikoistarpeita, 

vammaiset henkilöt mukaan luettuina, 

sekä syrjäisiltä alueilta tulevien 

opiskelijoiden ja henkilöstön 

osallistumista; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Tarkistus  28 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. toteaa, että itäisessä ja eteläisessä 

Euroopassa Erasmus+ -ohjelman 

liikkuvuusapurahojen myönteisempien 

vaikutusten ja suuremman kysynnän 

vastapainona on ohjelman rajallinen 

kokonaisbudjetti, mikä johtaa hylättyjen 

hakemusten suureen osuuteen; kehottaa 

komissiota vahvistamaan ponnisteluita 

liikkuvuuden edistämiseksi läntisestä 

Euroopasta itäiseen Eurooppaan; 

73. toteaa, että itäisessä ja eteläisessä 

Euroopassa Erasmus+ -ohjelman 

liikkuvuusapurahojen myönteisempien 

vaikutusten ja suuremman kysynnän 

vastapainona on ohjelman rajallinen 

kokonaisbudjetti, mikä johtaa hylättyjen 

hakemusten suureen osuuteen; korostaa, 

että unionin näiltä mailta vaatimilla 

julkisen talouden säästötoimilla ja 

rakenneuudistuksilla on ollut kielteisiä 

vaikutuksia, jotka rajoittavat niiden kykyä 

investoida koulutusohjelmiin ja 

infrastruktuureihin; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Tarkistus  29 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. pitää valitettavana, että joidenkin 

jäsenvaltioiden sisällä ja välillä lisääntyvä 

eriarvoisuus ja EU:n korkea 

nuorisotyöttömyysaste vaikeuttavat 

ohjelmaan osallistumista ja muodostavat 

esteitä matalan tulotason alueilta tulevien 

hakijoiden liikkuvuudelle, jotka ovat 

kärsineet muita enemmän talouskriisistä ja 

leikkauksista; katsoo, että Erasmus+ -

ohjelma ja ammatillinen koulutus ja opetus 

on ulotettava myös EU:n syrjäisille alueille 

ja raja-alueille; pitää erittäin myönteisenä 

saatavuuden ja yhdenvertaisten 

mahdollisuuksien tarjoamista näiden 

alueiden asukkaille, mikä on väline 

nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja 

talouden elvyttämiseksi; 

74. pitää valitettavana, että joidenkin 

jäsenvaltioiden sisällä ja välillä lisääntyvä 

eriarvoisuus ja EU:n korkea 

nuorisotyöttömyysaste, jotka aiheutuvat 

pääasiassa julkisen talouden 

säästötoimista, vaikeuttavat ohjelmaan 

osallistumista ja muodostavat esteitä 

matalan tulotason alueilta tulevien 

hakijoiden liikkuvuudelle, jotka ovat 

kärsineet muita enemmän talouskriisistä ja 

leikkauksista; katsoo, että Erasmus+ -

ohjelma ja ammatillinen koulutus on 

ulotettava myös EU:n syrjäisille alueille ja 

raja-alueille; pitää erittäin myönteisenä 

saatavuuden ja yhdenvertaisten 

mahdollisuuksien tarjoamista näiden 

alueiden asukkaille, mikä on väline 

nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi ja 

talouden elvyttämiseksi; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Tarkistus  30 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. kehottaa komissiota tunnustamaan 

sellaisten hankkeiden ja liikkuvuutta 

koskevien toimien erityisluonteen, joihin 

osallistuu henkilöitä, joilla on 

erityistarpeita, sekä heikommista 

lähtökohdista tulevia henkilöitä; kannustaa 

edistämään voimakkaammin sellaisten 

henkilöiden mahdollisuuksia osallistua 

ohjelmaan, joilla on erityistarpeita ja jotka 

tulevat heikommista lähtökohdista, 

pakolaiset mukaan luettuina, ja pyytää, 

että heidän pääsyään ohjelmaan 

helpotetaan; 

76. kehottaa komissiota tunnustamaan 

sellaisten hankkeiden ja liikkuvuutta 

koskevien toimien erityisluonteen, joihin 

osallistuu henkilöitä, joilla on 

erityistarpeita, erityisesti vammaisia 

henkilöitä, sekä heikommista 

lähtökohdista tulevia henkilöitä; kannustaa 

edistämään voimakkaammin sellaisten 

henkilöiden mahdollisuuksia osallistua 

ohjelmaan, joilla on erityistarpeita ja jotka 

tulevat heikommista lähtökohdista, ja 

pyytää, että heidän pääsyään ohjelmaan 

helpotetaan; 

Or. en 

 

 

 


