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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

25.1.2017 A8-0389/21 

Módosítás  21 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. javasolja, hogy az iskolai 

együttműködés területén csökkenjen a 

támogatások összege a támogatott 

projektek száma javára, hogy 

közvetlenebbül támogatni lehessen a 

diákcsereprogramokat, és így több 

személyes találkozásra kerülhessen sor a 

különböző kultúrákhoz tartozó és 

nyelveket beszélő emberek között; 

hangsúlyozza a más kulturális háttérrel 

rendelkező emberekkel kapcsolatban 

szerzett személyes tapasztalatok 

jelentőségét éppen az európai identitás és 

az európai integráció alapeszméjének 

előmozdítására való tekintettel, és 

javasolja minél több ember ebbe való 

bevonásának megkísérlését, ami 

természetesen a program minden céljára 

érvényes; ezzel kapcsolatban üdvözli a 

már bekövetkezett javulásokat, azonban 

továbbra is várja a szabályok 

rugalmasabbá tételét a nemzeti 

ügynökségeken, valamint a Bizottságon 

keresztül folytatott stratégiai partnerségek 

keretében; 

54. javasolja, hogy az iskolai 

együttműködés területén csökkenjen a 

támogatások összege a támogatott 

projektek száma javára, hogy 

közvetlenebbül támogatni lehessen a 

diákcsereprogramokat, 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Módosítás  22 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. tekintettel arra, hogy a fiatalok 

foglalkoztathatóságának javításához 

fontos a többnyelvűség1, nagyobb 

erőfeszítéseket tart szükségesnek a 

többnyelvűség Erasmus+ program 

keretében történő előmozdítása és 

támogatása érdekében; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Közös Kutatóközpont, Tudományos és 

szakpolitikai jelentés a nyelvtudásról és a 

foglalkoztathatóságról, 2015. 

törölve 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Módosítás  23 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. az Európában tapasztalható új 

társadalmi kihívásokkal összefüggésben 

megállapítja, hogy erősíteni kell a közös 

európai kihívásoknak való megfelelést 

szolgáló európai megközelítést az európai 

civil társadalmi hálózatok által az oktatás, 

a képzés és a fiatalok támogatása 

területén végrehajtott nagyszabású 

innovációs projektek támogatása révén; 

rámutat, hogy ezt a legjobban úgy lehetne 

elérni, ha az Erasmus+ „Együttműködés 

az innováció terén és a bevált gyakorlatok 

cseréje” elnevezésű 2. kulcsintézkedése 

teljes finanszírozásának 5%-a 

központosított intézkedésekre kerülne 

elkülönítésre; 

törölve 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Módosítás  24 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

58 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

58. üdvözli az egységköltség alapú 

rendszer bevezetését a programba az 

adminisztratív terhek minimalizálása 

érdekében; üdvözli a Bizottság által 2016-

ban tett és a 2017-re tervezett 

kiigazításokat is; megjegyzi, hogy 

szabályozási előírások miatt egyes 

tagállamok nem tudják alkalmazni ezt a 

rendszert, illetve a költségeket a tényleges 

bekerülési költséghez képest nem tartják 

elfogadhatónak; úgy véli, hogy tovább kell 

növelni az átalányköltségek arányait ahhoz, 

hogy elegendő pénzügyi támogatást 

lehessen nyújtani a projekt résztvevői 

számára, és hangsúlyozza, hogy biztosítani 

kell, hogy a távoli régiók és a határ menti 

területek résztvevői és szervezetei ne 

szenvedjenek hátrányt az átalányköltségek 

bevezetése miatt; a sok önkéntes és a 

tanárok, valamint minden egyéb kérelmező 

magas szintű személyes 

elkötelezettségének megfelelő 

megjutalmazását kéri; követeli a 

projektindítás, mint például a lehetséges 

együttműködési partnerekkel való 

kapcsolatfelvétel vagy az előkészítő 

megbeszélések (újra)bevonását a 

finanszírozásba, vagy például az e 

költségeket is fedező kielégítő 

átalányösszeget; hangsúlyozza, hogy ezen 

a területen az átláthatóság az egész 

58. tudomásul veszi, hogy az érintettek 

kedvezően fogadták az egységköltség 

alapú rendszer bevezetését a programba az 

adminisztratív terhek minimalizálása 

érdekében, annak ellenére, hogy kiderült, 

hogy a rendszer problémákat okozhat a 

legtávolabbi területeken; tudomásul veszi 

a Bizottság által 2016-ban tett és a 2017-re 

tervezett kiigazításokat is; megjegyzi, hogy 

szabályozási előírások miatt egyes 

tagállamok nem tudják alkalmazni ezt a 

rendszert, illetve a költségeket a tényleges 

bekerülési költséghez képest nem tartják 

elfogadhatónak; úgy véli, hogy tovább kell 

növelni az átalányköltségek arányait ahhoz, 

hogy elegendő pénzügyi támogatást 

lehessen nyújtani a projekt résztvevői 

számára, és hangsúlyozza, hogy biztosítani 

kell, hogy a távoli régiók és a határ menti 

területek résztvevői és szervezetei ne 

szenvedjenek hátrányt az átalányköltségek 

bevezetése miatt; a sok önkéntes és a 

tanárok, valamint minden egyéb kérelmező 

magas szintű személyes 

elkötelezettségének megfelelő 

megjutalmazását kéri; követeli a 

projektindítás, mint például a lehetséges 

együttműködési partnerekkel való 

kapcsolatfelvétel vagy az előkészítő 

megbeszélések (újra)bevonását a 

finanszírozásba, vagy például az e 
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Erasmus+ program átláthatósági 

követelményeinek és céljainak lényeges 

alkotóeleme; 

költségeket is fedező kielégítő 

átalányösszeget; hangsúlyozza, hogy ezen 

a területen az átláthatóság az egész 

Erasmus+ program átláthatósági 

követelményeinek és céljainak lényeges 

alkotóeleme; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Módosítás  25 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

63 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

63. üdvözli a Bizottságnak az Európai 

Szolidaritási Hadtest létrehozására 

irányuló javaslatát; ösztönzi a Bizottságot, 

hogy vonjon be önkéntes szervezeteket 

ezen új kezdeményezés kidolgozásába az 

Európai Unióban az önkéntesség erősítése 

tekintetében nyújtott hozzáadott és 

kiegészítő értékének biztosítása 

érdekében; ösztönzi a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy tegyenek 

erőfeszítéseket arra, hogy ezt az új 

kezdeményezést belefoglalják a 

költségvetésbe anélkül, hogy 

alulfinanszíroznának egyéb, folyamatban 

lévő és elsőbbséget képező programokat, 

és kéri, hogy vizsgálják meg az európai 

önkéntes szolgálatba történő bevonásának 

lehetőségét annak érdekében, hogy 

megerősödjön az önkéntesség az EU-ban, 

a kezdeményezések és programok 

megkettőződése nélkül; 

törölve 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Módosítás  26 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

64 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

64. kiemeli, hogy az önkéntesség a 

szolidaritás, a szabadság és a felelősség 

kifejeződése, amely hozzájárul az aktív 

polgári szerepvállalás megerősítéséhez és a 

személyes emberi fejlődéshez; úgy véli 

továbbá, hogy az önkéntesség a társadalmi 

befogadás és a kohézió, valamint a képzés, 

az oktatás és a kultúrák közötti párbeszéd 
nélkülözhetetlen eszköze, ugyanakkor 

jelentősen hozzájárul az európai értékek 

terjesztéséhez; úgy véli, hogy el kellene 

ismerni az európai önkéntes szolgálatnak 

(EVS) az olyan készségek és kompetenciák 

fejlesztésében játszott szerepét, melyek 

elősegítik az EVS-ben részt vevők 

munkaerőpiaci hozzáférését; felszólítja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

biztosítsanak tisztességes 

munkafeltételeket az önkénteseknek és 

kövessék nyomon, hogy maradéktalanul 

tiszteletben tartják-e az önkéntesek 

szerződéseit; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy az 

európai önkéntes szolgálat résztvevőt soha 

ne tekintsék vagy használják a fizetett 

munkaerő helyettesítésére; 

64. kiemeli, hogy az önkéntesség a 

szolidaritás, a szabadság és a felelősség 

kifejeződése, amely hozzájárul az aktív 

polgári szerepvállalás megerősítéséhez és a 

személyes emberi fejlődéshez; úgy véli 

továbbá, hogy az önkéntesség a társadalmi 

befogadás és a kohézió, valamint a képzés 

nélkülözhetetlen eszköze; úgy véli, hogy el 

kellene ismerni az európai önkéntes 

szolgálatnak (EVS) az olyan készségek és 

kompetenciák fejlesztésében játszott 

szerepét, melyek elősegítik az EVS-ben 

részt vevők munkaerőpiaci hozzáférését; 

felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy biztosítsanak tisztességes 

munkafeltételeket az önkénteseknek és 

kövessék nyomon, hogy maradéktalanul 

tiszteletben tartják-e az önkéntesek 

szerződéseit; felhívja a Bizottságot és a 

tagállamokat annak biztosítására, hogy az 

európai önkéntes szolgálat résztvevőt soha 

ne tekintsék vagy használják a fizetett 

munkaerő helyettesítésére; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Módosítás  27 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

72 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

72. megjegyzi, hogy a támogatások és 

elosztásának módszerei tekintetében is 

indokolatlan különbségek mutatkoznak az 

országok között; ösztönzi a Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg e különbségek hatásait 

és törekedjen az Európai Unión belül 

tapasztalható társadalmi és gazdasági 

különbségek lehető legkisebbre 

csökkentésére; ösztönzi a támogatási 

arányok további növelését, valamint a 

célországban felmerülő megélhetési 

költségeknek megfelelő kiigazításukat a 

társadalmi és gazdasági szempontból 

hátrányos helyzetben lévő diákok, a sajátos 

igényű diákok és személyzet és a távoli 

területeken élő diákok és személyzet 

részvételének ösztönzése érdekében; 

72. megjegyzi, hogy a támogatások és 

elosztásának módszerei tekintetében is 

indokolatlan különbségek mutatkoznak az 

országok között; ösztönzi a Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg e különbségek hatásait 

és törekedjen az Európai Unión belül 

tapasztalható társadalmi és gazdasági 

különbségek lehető legkisebbre 

csökkentésére; ösztönzi a támogatási 

arányok további növelését, valamint a 

célországban felmerülő megélhetési 

költségeknek megfelelő kiigazításukat a 

társadalmi és gazdasági szempontból 

hátrányos helyzetben lévő diákok, a sajátos 

igényű diákok és személyzet, köztük a 

fogyatékossággal élő személyek és a távoli 

területeken élő diákok és személyzet 

részvételének ösztönzése érdekében; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Módosítás  28 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

73 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. rámutat, hogy az Erasmus+ mobilitási 

támogatásnak nagyon pozitív hatása van és 

aziránt nagy az igény Kelet- és Dél-

Európában, ugyanakkor a program 

költségvetése korlátozott, így sok 

jelentkezőt el kell utasítani; javasolja, hogy 

a Bizottság fokozza erőfeszítéseit az 

Európa nyugati részéről keleti irányba 

való mobilitás előmozdítására; 

73. rámutat, hogy az Erasmus+ mobilitási 

támogatásnak nagyon pozitív hatása van és 

aziránt nagy az igény Kelet- és Dél-

Európában, ugyanakkor a program 

költségvetése korlátozott, így sok 

jelentkezőt el kell utasítani; hangsúlyozza 

az EU által kikényszerített megszorító 

politikák és strukturális reformok fenti 

országokra gyakorolt káros hatásait, 

amelyek korlátozzák az oktatási és 

infrastrukturális programokba irányuló 

beruházási képességeiket; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Módosítás  29 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

74 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

74. sajnálatát fejezi ki az egyes 

tagállamokon belüli és a tagállamok közötti 

növekvő egyenlőtlenséggel, valamint az 

Unión belül tapasztalható magas ifjúsági 

munkanélküliségi rátával kapcsolatban, 

amely megnehezíti a programhoz való 

hozzáférést azáltal, hogy akadályozza az 

alacsonyabb jövedelmű és a gazdasági 

válság és a megszorítások által nagyobb 

mértékben sújtott régiókból származó 

pályázók mobilitását; megállapítja, hogy az 

Erasmus+ programot és a szakképzést az 

Európai Unió távoli és határ menti 

régióiban is meg kell valósítani; rendkívül 

pozitív lépésnek tartja, hogy e régiók 

lakosai számára is biztosítják a 

hozzáférhetőséget és az esélyegyenlőséget, 

amely az ifjúsági munkanélküliség 

csökkentésének és a gazdaság 

újraélesztésének eszköze; 

74. sajnálatát fejezi ki az egyes 

tagállamokon belüli és a tagállamok közötti 

növekvő egyenlőtlenséggel, valamint az 

Unión belül tapasztalható magas ifjúsági 

munkanélküliségi rátával kapcsolatban, 

amely elsősorban a megszorító politikák 

következménye és amely megnehezíti a 

programhoz való hozzáférést azáltal, hogy 

akadályozza az alacsonyabb jövedelmű és 

a gazdasági válság és a megszorítások által 

nagyobb mértékben sújtott régiókból 

származó pályázók mobilitását; 

megállapítja, hogy az Erasmus+ programot 

és a szakképzést az Európai Unió távoli és 

határ menti régióiban is meg kell 

valósítani; rendkívül pozitív lépésnek 

tartja, hogy e régiók lakosai számára is 

biztosítják a hozzáférhetőséget és az 

esélyegyenlőséget, amely az ifjúsági 

munkanélküliség csökkentésének és a 

gazdaság újraélesztésének eszköze; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Módosítás  30 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

76 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felszólítja a Bizottságot, hogy ismerje 

el a különleges igényekkel bíró és a 

hátrányos helyzetű személyeket bevonó 

projektek különleges természetét és 

mobilitásait; a sajátos szükségletű és a 

hátrányos helyzetű személyek 

lehetőségeinek határozottabb előmozdítását 

szorgalmazza, hogy részt vegyenek a 

programban, beleértve a menekülteket is, 

és kéri, hogy hozzáférésüket könnyítsék 

meg; 

76. felszólítja a Bizottságot, hogy ismerje 

el a különleges igényekkel bíró, különösen 

a fogyatékossággal élő és a hátrányos 

helyzetű személyeket bevonó projektek 

különleges természetét és mobilitásait; a 

különleges igényekkel bíró és a hátrányos 

helyzetű személyek lehetőségeinek 

határozottabb előmozdítását szorgalmazza, 

hogy részt vegyenek a programban, és kéri, 

hogy hozzáférésüket könnyítsék meg; 

Or. en 

 

 


