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25.1.2017 A8-0389/21 

Pakeitimas 21 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

54 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

54. rekomenduoja, kad subsidijų sumos 

mokyklų bendradarbiavimo sektoriuje būtų 

sumažintos tam, kad būtų didinamas 

remiamų projektų skaičius, siekiant 

tiesiogiai remti mokinių mainus ir taip 

sudaryti daugiau galimybių asmeniškai 

susitikti įvairių kultūrų atstovams ir 

skirtingomis kalbomis kalbantiems 

žmonėms; pabrėžia, kokia svarbi yra 

asmeninė patirtis, įgyta susitikus su 

skirtingų kultūrų žmonėmis, visų pirma 

propaguojant europinę tapatybę ir svarbią 

Europos integracijos idėją, ir 

rekomenduoja kiek įmanoma stengtis, kad 

kuo daugiau žmonių dalyvautų tokiuose 

procesuose, ir tai pasakytina apie visus 

programos tikslus; todėl palankiai vertina 

jau atliktus patobulinimus, tačiau tikisi, kad 

nacionalinės agentūros ir Komisija 

strateginės partnerystės taisykles padarys 

dar lankstesnes; 

54. rekomenduoja, kad subsidijų sumos 

mokyklų bendradarbiavimo sektoriuje būtų 

sumažintos tam, kad būtų didinamas 

remiamų projektų skaičius, siekiant 

tiesiogiai remti mokinių mainus; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Pakeitimas 22 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. atsižvelgdamas į daugiakalbystės 

svarbą didinant jaunimo galimybes 

įsidarbinti, mano, kad turėtų būti dedama 

daugiau pastangų siekiant skatinti ir 

remti daugiakalbystę pagal programą 

„Erasmus +“; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Jungtinio tyrimų centro mokslo ir politikos 

ataskaita dėl kalbų ir įsidarbinimo galimybių, 

2015. 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Pakeitimas 23 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. atsižvelgdamas į naujus socialinius 

uždavinius, pabrėžia, kad siekiant spręsti 

bendras Europos problemas reikia 

stiprinti Europos veiksmus remiant 

Europos pilietinės visuomenės tinklų 

vykdomus plataus masto inovacijų 

projektus švietimo, mokymo ir jaunimo 

reikalų srityse; pažymi, kad tai gali būti 

vykdoma skiriant dalį lėšų nuo visų 

programos „Erasmus +“ 2-ojo 

pagrindinio veiksmo (KA2) 

„Bendradarbiavimas inovacijų ir 

keitimosi gerąja patirtimi tikslais“ lėšų 

centralizuotiems veiksmams; 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Pakeitimas 24 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

58 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

58. džiaugiasi, kad į programą, siekiant 

sumažinti administracinę naštą, buvo 

įtraukta vieneto kainos sistema; taip pat 

džiaugiasi 2016 m. atliktomis ir 2017 m. 

planuojamomis Komisijos korekcijomis; 

pabrėžia, kad dėl reguliavimo reikalavimų, 

kai kurios valstybės narės negali taikyti 

šios sistemos arba, jų nuomone, įkainių 

lygis yra netinkamas, palyginti su 

faktinėmis išlaidomis; mano, kad reikia dar 

labiau padidinti vieneto kainos dydį, 

siekiant teikti pakankamą finansinę paramą 

projekto dalyviams, ir pabrėžia, jog reikia 

užtikrinti, kad dalyviai ir organizacijos iš 

atokių vietovių ir pasienio regionų dėl 

vieneto kainos sistemos nebūtų 

nepalankioje padėtyje; ragina, kad 

daugybės savanorių, mokytojų ir visų kitų 

paraiškos teikėjų didelis asmeninis indėlis 

būtų tinkamai atlygintas; ragina, kad (vėl) 

būtų finansuojamos projekto inicijavimo, 

kontaktų su galimais bendradarbiavimo 

partneriais užmezgimo arba parengiamųjų 

posėdžių išlaidos arba kad, pvz., būtų 

numatyta pakankama bendra suma, siekiant 

padengti tokias išlaidas; pabrėžia, kad 

skaidrumas šioje srityje – tai pagrindinis 

skaidrumo reikalavimų elementas ir yra 

taikomas visai programai „Erasmus+“; 

58. atkreipia dėmesį, kad suinteresuotieji 

subjektai palankiai vertina tai, kad į 

programą, siekiant sumažinti 

administracinę naštą, buvo įtraukta vieneto 

kainos sistema, nors ir atrodo, kad ši 

sistema gali kelti problemų atokiausiose 

vietovėse; taip pat atsižvelgia į 2016 m. 

atliktas ir 2017 m. planuojamas Komisijos 

korekcijas; pabrėžia, kad dėl reguliavimo 

reikalavimų, kai kurios valstybės narės 

negali taikyti šios sistemos arba, jų 

nuomone, įkainių lygis yra netinkamas, 

palyginti su faktinėmis išlaidomis; mano, 

kad reikia dar labiau padidinti vieneto 

kainos dydį, siekiant teikti pakankamą 

finansinę paramą projekto dalyviams, ir 

pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad dalyviai 

ir organizacijos iš atokių vietovių ir 

pasienio regionų dėl vieneto kainos 

sistemos nebūtų nepalankioje padėtyje; 

ragina, kad daugybės savanorių, mokytojų 

ir visų kitų paraiškos teikėjų didelis 

asmeninis indėlis būtų tinkamai atlygintas; 

ragina, kad (vėl) būtų finansuojamos 

projekto inicijavimo, kontaktų su galimais 

bendradarbiavimo partneriais užmezgimo 

arba parengiamųjų posėdžių išlaidos arba 

kad, pvz., būtų numatyta pakankama 

bendra suma, siekiant padengti tokias 

išlaidas; pabrėžia, kad skaidrumas šioje 

srityje – tai pagrindinis skaidrumo 
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reikalavimų elementas ir yra taikomas visai 

programai „Erasmus+“; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Pakeitimas 25 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

63 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

63. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą 

įsteigti Europos solidarumo tarnybą; 

ragina Komisiją į šios naujos iniciatyvos 

kūrimą įtraukti savanorių organizacijas 

siekiant užtikrinti jos pridėtinę ir 

papildomą vertę stiprinant savanorišką 

veiklą Europos Sąjungoje; ragina 

Komisiją ir valstybes nares dėti pastangas 

biudžeto srityje, siekiant įtraukti šią 

iniciatyvą išvengiant nepakankamo lėšų 

skyrimo kitoms dabartinėms ir 

prioritetinėms programoms, ir ragina 

apsvarstyti galimybes integruoti šią 

iniciatyvą į Europos savanorių tarnybą, 

kad būtų sustiprinta savanoriška veikla 

ES nedubliuojant iniciatyvų ir programų; 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Pakeitimas 26 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

64 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

64. pabrėžia, kad savanoriška veikla yra 

solidarumo, laisvės ir atsakomybės išraiška 

ir kad tokia veikla prisidedama prie 

aktyvaus pilietiškumo stiprinimo ir 

žmogaus asmeninės raidos; mano, kad 

savanoriška veikla – tai taip pat itin svarbi 

priemonė siekiant socialinės įtraukties ir 

sanglaudos, taip pat mokymo, švietimo ir 

kultūrų dialogo, kartu svariai prisidedanti 

prie Europos vertybių sklaidos; mano, kad 

turėtų būti pripažintas Europos savanorių 

tarnybos atliekamas vaidmuo ugdant 

įgūdžius ir kompetenciją, kurie gali suteikti 

EST dalyviams daugiau galimybių 

įsidarbinti; ragina Komisiją ir valstybes 

nares užtikrinti savanoriams deramas darbo 

sąlygas ir stebėti, kad būtų laikomasi 

sutarčių, pagal kurias atliekama 

savanoriška veikla, sąlygų; ragina Komisiją 

ir valstybes nares užtikrinti, kad Europos 

savanorių tarnybos dalyviai jokiais atvejais 

nebūtų laikomi pavaduojančiais 

darbuotojais arba taip naudojami; 

64. pabrėžia, kad savanoriška veikla yra 

solidarumo, laisvės ir atsakomybės išraiška 

ir kad tokia veikla prisidedama prie 

aktyvaus pilietiškumo stiprinimo ir 

žmogaus asmeninės raidos; mano, kad 

savanoriška veikla – tai taip pat itin svarbi 

priemonė siekiant užtikrinti socialinę 

įtrauktį ir sanglaudą, taip pat mokymus; 

mano, kad turėtų būti pripažintas Europos 

savanorių tarnybos atliekamas vaidmuo 

ugdant įgūdžius ir kompetenciją, kurie gali 

suteikti EST dalyviams daugiau galimybių 

įsidarbinti; ragina Komisiją ir valstybes 

nares užtikrinti savanoriams deramas darbo 

sąlygas ir stebėti, kad būtų laikomasi 

sutarčių, pagal kurias atliekama 

savanoriška veikla, sąlygų; ragina Komisiją 

ir valstybes nares užtikrinti, kad Europos 

savanorių tarnybos dalyviai jokiais atvejais 

nebūtų laikomi pavaduojančiais 

darbuotojais arba taip naudojami; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Pakeitimas 27 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

72 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

72. atkreipia dėmesį į tai, kad skirtingose 

šalyse nepagrįstai skiriasi stipendijos ir jų 

skyrimo metodai; ragina Komisiją ištirti 

tokių skirtumų padarinius siekiant kiek 

galima labiau sumažinti socialinius ir 

ekonominius skirtumus Europos Sąjungoje; 

ragina toliau didinti stipendijas ir priderinti 

jas prie pragyvenimo išlaidų šalyje, į kurią 

vykstama, siekiant paskatinti socialiniu ir 

ekonominiu požiūriu nepalankioje padėtyje 

esančių studentų, specialių poreikių 

turinčių studentų bei darbuotojų ir studentų 

bei darbuotojų iš atokių regionų 

dalyvavimą; 

72. atkreipia dėmesį į tai, kad skirtingose 

šalyse nepagrįstai skiriasi stipendijos ir jų 

skyrimo metodai; ragina Komisiją ištirti 

tokių skirtumų padarinius siekiant kiek 

galima labiau sumažinti socialinius ir 

ekonominius skirtumus Europos Sąjungoje; 

ragina toliau didinti stipendijas ir priderinti 

jas prie pragyvenimo išlaidų šalyje, į kurią 

vykstama, siekiant paskatinti socialiniu ir 

ekonominiu požiūriu nepalankioje padėtyje 

esančių studentų, specialių poreikių 

turinčių studentų bei darbuotojų, įskaitant 

neįgalius asmenis, ir studentų bei 

darbuotojų iš atokių regionų dalyvavimą; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Pakeitimas 28 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

73 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

73. atkreipia dėmesį į kontrastą tarp 

didesnio teigiamo programos „Erasmus+“ 

judumo stipendijų poveikio ir didesnės 

paklausos Rytų ir Pietų Europoje ir riboto 

bendro programos biudžeto, dėl kurio 

atmetama didelė dalis prašymų; siūlo 

Komisijai dėti daugiau pastangų skatinant 

judumą iš Vakarų Europos į Rytų 

Europą; 

73. atkreipia dėmesį į kontrastą tarp 

didesnio teigiamo programos „Erasmus+“ 

judumo stipendijų poveikio ir didesnės 

paklausos Rytų ir Pietų Europoje ir riboto 

bendro programos biudžeto, dėl kurio 

atmetama didelė dalis prašymų; atkreipia 

dėmesį į neigiamą poveikį, kurį daro 

griežta taupymo politika ir struktūrinės 

reformos, kurias ES primetė šioms šalims, 

nes jos riboja šalių pajėgumą investuoti į 

švietimo programas ir infrastruktūrą; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Pakeitimas 29 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

74 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

74. apgailestauja, kad didėjanti nelygybė 

valstybių narių viduje ir tarp valstybių 

narių bei aukštas jaunimo nedarbo lygis ES 

apsunkina galimybes pasinaudoti 

programa, nes atsiranda judumo kliūčių 

paraiškas pateikusiems asmenims iš 

regionų, kuriuose žmonių pajamos 

mažesnės ir kuriuos stipriau paveikė 

ekonomikos krizė ir biudžeto sumažėjimas; 

pabrėžia, kad programa „Erasmus+“ ir 

profesinis rengimas ir mokymas (PRM) 

taip pat turi pasiekti Europos Sąjungos 

atokius ir pasienio regionus; mano, kad 

siekiant sumažinti jaunimo nedarbą ir 

atgaivinti ekonomiką, galimybių naudotis 

programomis ir jų lygybės šių regionų 

gyventojams suteikimas yra labai teigiamas 

žingsnis; 

74. apgailestauja, kad didėjanti nelygybė 

valstybių narių viduje ir tarp valstybių 

narių bei aukštas jaunimo nedarbo lygis ES 

apsunkina galimybes, visų pirma dėl 

griežtos taupymo politikos, pasinaudoti 

programa, nes atsiranda judumo kliūčių 

paraiškas pateikusiems asmenims iš 

regionų, kuriuose žmonių pajamos 

mažesnės ir kuriuos stipriau paveikė 

ekonomikos krizė ir biudžeto sumažėjimas; 

pabrėžia, kad programa „Erasmus+“ ir 

profesinis rengimas ir mokymas (PRM) 

taip pat turi pasiekti Europos Sąjungos 

atokius ir pasienio regionus; mano, kad 

siekiant sumažinti jaunimo nedarbą ir 

atgaivinti ekonomiką, galimybių naudotis 

programomis ir jų lygybės šių regionų 

gyventojams suteikimas yra labai teigiamas 

žingsnis; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Pakeitimas 30 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. ragina Komisiją pripažinti specialiųjų 

poreikių turintiems asmenims ir iš 

nepalankioje padėtyje esančių šeimų 

kilusiems asmenims skirtų projektų ir jų 

judumo būdų specialųjį pobūdį; ragina 

labiau paremti specialiųjų poreikių turinčių 

asmenų ir iš nepalankioje padėtyje esančių 

šeimų kilusių asmenų, įskaitant 

pabėgėlius, galimybes dalyvauti 

programoje ir prašo užtikrinti jiems 

geresnes sąlygas naudotis programa; 

76. ragina Komisiją pripažinti specialiųjų 

poreikių turintiems asmenims, visų pirma 

neįgaliems asmenims, ir iš nepalankioje 

padėtyje esančių šeimų kilusiems 

asmenims skirtų projektų ir jų judumo 

būdų specialųjį pobūdį; ragina labiau 

paremti specialiųjų poreikių turinčių 

asmenų ir iš nepalankioje padėtyje esančių 

šeimų kilusių asmenų galimybes dalyvauti 

programoje ir prašo užtikrinti jiems 

geresnes sąlygas naudotis programa; 

Or. en 

 

 


