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25.1.2017 A8-0389/21 

Amendement  21 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 54 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

54.  beveelt aan om de subsidiebedragen 

voor de samenwerking tussen scholen te 

verlagen ten gunste van het aantal 

gesubsidieerde projecten, teneinde 

schooluitwisselingen rechtstreeks te 

subsidiëren en zodoende meer 

persoonlijke ontmoetingen tussen mensen 

uit verschillende cultuur- en taalgebieden 

mogelijk te maken; onderstreept het 

belang van persoonlijke ervaringen met 

mensen met een andere culturele 

achtergrond, waar het gaat om de 

bevordering van een Europese identiteit 

en het fundamentele denkbeeld van 

Europese integratie, en beveelt aan om te 

streven naar een maximaal aantal 

deelnemers, hetgeen zeker voor alle 

programmadoelstellingen dient te gelden; 

juicht in dit verband de verbeteringen toe 

die al hebben plaatsgevonden, maar gaat 

ervan uit dat de regels in het kader van de 

strategische partnerschappen door de 

nationale agentschappen en de 

Commissie zullen worden versoepeld; 

54.  beveelt aan om de subsidiebedragen 

voor de samenwerking tussen scholen te 

verlagen ten gunste van het aantal 

gesubsidieerde projecten, teneinde 

schooluitwisselingen rechtstreeks te 

subsidiëren; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Amendement  22 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 55 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

55.  is, gezien de belangrijke rol van 

meertaligheid bij de bevordering van de 

inzetbaarheid van jongeren1, van mening 

dat binnen het Erasmus+-programma 

meer inspanningen moeten worden 

geleverd om meertaligheid te bevorderen 

en te ondersteunen; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Science and Policy Report on Languages and 

Employability, GCO, 2015. 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Amendement  23 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56.  wijst er in het licht van de nieuwe 

maatschappelijke uitdagingen voor 

Europa op dat de Europese aanpak van 

gemeenschappelijke Europese 

uitdagingen moet worden versterkt door 

grootschalige innovatieprojecten te 

ondersteunen die Europese netwerken 

van maatschappelijke organisaties 

uitvoeren op het gebied van onderwijs, 

opleiding en jongeren; wijst erop dat dit 

kan worden gedaan door een deel van de 

totale Erasmus+-financiering van KA2 

toe te wijzen aan "Samenwerking voor 

innovatie en uitwisseling van goede 

praktijken" in het kader van 

gecentraliseerde acties; 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Amendement  24 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58.  is blij dat het systeem van 

eenheidskosten in het programma is 

opgenomen om de administratieve lasten 

tot een minimum te beperken; is ook 

verheugd over de aanpassingen die de 

Commissie in 2016 heeft doorgevoerd en 

voor 2017 heeft gepland; merkt op dat 

sommige lidstaten dit systeem door 

regelgevingsvereisten niet kunnen 

toepassen of de kostenniveaus vergeleken 

met de reële kosten ontoereikend vinden; 

beschouwt een verdere verhoging van het 

eenheidskostenniveau noodzakelijk om de 

projectdeelnemers voldoende financiële 

steun te geven, en benadrukt dat verzekerd 

moet worden dat deelnemers en 

organisaties uit afgelegen gebieden en 

grensregio's niet benadeeld worden door 

het systeem van eenheidskosten; wenst dat 

het grote persoonlijke engagement, met 

name van de vele vrijwilligers en docenten 

en van alle andere deelnemers, op passende 

wijze wordt beloond; verzoekt om de 

(her)invoering van aanloopfinanciering 

voor het leggen van contacten met 

potentiële samenwerkingspartners of 

voorbereidende vergaderingen, of 

bijvoorbeeld een voldoende hoge totale 

vergoeding om deze kosten te dekken; 

onderstreept dat transparantie op dit gebied 

van essentieel belang is, gelet op de 

58.  neemt kennis van de positieve 

reacties van belanghebbenden op de 

opname van het systeem van 

eenheidskosten in het programma om de 

administratieve lasten tot een minimum te 

beperken, hoewel dit systeem naar verluidt 

problemen zou kunnen veroorzaken in de 

meest afgelegen gebieden; neemt 

eveneens kennis van de aanpassingen die 

de Commissie in 2016 heeft doorgevoerd 

en voor 2017 heeft gepland; merkt op dat 

sommige lidstaten dit systeem door 

regelgevingsvereisten niet kunnen 

toepassen of de kostenniveaus vergeleken 

met de reële kosten ontoereikend vinden; 

beschouwt een verdere verhoging van het 

eenheidskostenniveau noodzakelijk om de 

projectdeelnemers voldoende financiële 

steun te geven, en benadrukt dat verzekerd 

moet worden dat deelnemers en 

organisaties uit afgelegen gebieden en 

grensregio's niet benadeeld worden door 

het systeem van eenheidskosten; wenst dat 

het grote persoonlijke engagement, met 

name van de vele vrijwilligers en docenten 

en van alle andere deelnemers, op passende 

wijze wordt beloond; verzoekt om de 

(her)invoering van aanloopfinanciering 

voor het leggen van contacten met 

potentiële samenwerkingspartners of 

voorbereidende vergaderingen, of 
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transparantievereisten en -doelstellingen 

voor het gehele Erasmus+-programma; 

bijvoorbeeld een voldoende hoge totale 

vergoeding om deze kosten te dekken; 

onderstreept dat transparantie op dit gebied 

van essentieel belang is, gelet op de 

transparantievereisten en -doelstellingen 

voor het gehele Erasmus+-programma; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Amendement  25 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 63 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

63.  is verheugd over het voorstel van 

de Commissie voor de oprichting van een 

Europees solidariteitskorps; moedigt de 

Commissie aan om 

vrijwilligersorganisaties te betrekken bij 

de ontwikkeling van dit nieuwe initiatief, 

zodat het een toegevoegde waarde krijgt 

bij de versterking van het 

vrijwilligerswerk in de Europese Unie; 

moedigt de Commissie en de lidstaten aan 

om een budgettaire inspanning ten 

behoeve van dit nieuwe initiatief te 

leveren, zonder te korten op andere 

lopende en prioritaire programma's, en 

wenst dat de mogelijkheid van integratie 

in de Europese vrijwilligersdienst (EVS) 

wordt onderzocht om het vrijwilligerswerk 

in de EU te versterken zonder bestaande 

programma's en initiatieven nog eens 

over te doen; 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Amendement  26 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 64 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

64.  onderstreept dat vrijwilligerswerk 

een uitdrukking van solidariteit, vrijheid en 

verantwoordelijkheid is, die bijdraagt tot 

de versterking van een actief burgerschap 

en de persoonlijke menselijke 

ontwikkeling; is van mening dat 

vrijwilligerswerk ook een essentieel 

instrument is voor sociale inclusie en 

cohesie, alsmede voor opleiding, onderwijs 

en interculturele dialoog, en tegelijkertijd 

een belangrijke bijdrage levert aan het 

uitdragen van de Europese waarden; is 

van mening dat de EVS moet worden 

erkend voor zijn rol bij de bevordering van 

de ontwikkeling van vaardigheden en 

competenties die de EVS-deelnemers 

gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt 

kunnen geven; roept de Commissie en de 

lidstaten op te waarborgen dat vrijwilligers 

onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden 

kunnen werken, en erop toe te zien dat de 

arbeidscontracten van vrijwilligers volledig 

worden geëerbiedigd; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen 

dat deelnemers aan de Europese 

vrijwilligersdienst in geen geval worden 

beschouwd of worden ingezet als 

onbetaalde werknemers; 

64.  onderstreept dat vrijwilligerswerk 

een uitdrukking van solidariteit, vrijheid en 

verantwoordelijkheid is, die bijdraagt tot 

de versterking van een actief burgerschap 

en de persoonlijke menselijke 

ontwikkeling; is van mening dat 

vrijwilligerswerk ook een essentieel 

instrument is voor sociale inclusie en 

cohesie, alsmede voor opleiding; is van 

mening dat de EVS moet worden erkend 

voor zijn rol bij de bevordering van de 

ontwikkeling van vaardigheden en 

competenties die de EVS-deelnemers 

gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt 

kunnen geven; roept de Commissie en de 

lidstaten op te waarborgen dat vrijwilligers 

onder fatsoenlijke arbeidsomstandigheden 

kunnen werken, en erop toe te zien dat de 

arbeidscontracten van vrijwilligers volledig 

worden geëerbiedigd; verzoekt de 

Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen 

dat deelnemers aan de Europese 

vrijwilligersdienst in geen geval worden 

beschouwd of worden ingezet als 

onbetaalde werknemers; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Amendement  27 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 72 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

72.  merkt op dat er ongerechtvaardigde 

discrepanties bestaan bij de methoden die 

landen gebruiken om subsidies toe te 

wijzen; moedigt de Commissie aan 

onderzoek te doen naar de gevolgen van 

dergelijke verschillen in een poging de 

sociaaleconomische scheefgroei in de 

Europese Unie tot een minimum te 

beperken; pleit voor een verdere verhoging 

van de subsidiepercentages en aanpassing 

aan de kosten van levensonderhoud in het 

gastland van de mobiliteitsstudent, om de 

deelname van sociaaleconomisch 

benadeelde studenten, studenten en 

personeel met speciale behoeften en 

studenten en personeel uit afgelegen 

gebieden te stimuleren; 

72.  merkt op dat er ongerechtvaardigde 

discrepanties bestaan bij de methoden die 

landen gebruiken om subsidies toe te 

wijzen; moedigt de Commissie aan 

onderzoek te doen naar de gevolgen van 

dergelijke verschillen in een poging de 

sociaaleconomische scheefgroei in de 

Europese Unie tot een minimum te 

beperken; pleit voor een verdere verhoging 

van de subsidiepercentages en aanpassing 

aan de kosten van levensonderhoud in het 

gastland van de mobiliteitsstudent, om de 

deelname van sociaaleconomisch 

benadeelde studenten, studenten en 

personeel met speciale behoeften, met 

inbegrip van personen met een handicap, 
en studenten en personeel uit afgelegen 

gebieden te stimuleren; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Amendement  28 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73.  wijst erop dat het grotere positieve 

effect van en de hogere vraag naar 

mobiliteitsbeurzen in oostelijk en zuidelijk 

Europa niet worden weerspiegeld in het 

beperkte totale budget voor het 

programma, hetgeen leidt tot een hoog 

percentage afgewezen aanvragen; stelt 

voor dat de Commissie meer in het werk 

stelt om de mobiliteit van West-Europa 

naar Oost-Europa te bevorderen; 

73.  wijst erop dat het grotere positieve 

effect van en de hogere vraag naar 

mobiliteitsbeurzen in oostelijk en zuidelijk 

Europa niet worden weerspiegeld in het 

beperkte totale budget voor het 

programma, hetgeen leidt tot een hoog 

percentage afgewezen aanvragen; wijst met 

klem op de nadelige effecten van de door 

de EU aan deze landen opgelegde 

bezuinigingen en structurele 

hervormingen, die hun vermogen om in 

onderwijsprogramma's en -infrastructuur 

te investeren beperken; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

25.1.2017 A8-0389/29 

Amendement  29 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 74 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

74.  betreurt het dat de toenemende 

ongelijkheid tussen en binnen bepaalde 

lidstaten, alsmede de hoge werkloosheid 

onder jongeren in de EU de toegang tot het 

programma bemoeilijken, doordat de 

mobiliteit van kandidaten uit regio's met 

lagere inkomens, die zwaarder zijn 

getroffen door de economische crisis en de 

bezuinigingen, wordt beperkt; geeft aan dat 

het Erasmus+-programma en de 

programma's voor beroepsonderwijs en -

opleiding (BOO) eveneens afgelegen 

regio's en grensgebieden van de EU 

moeten bereiken; is van mening dat het een 

zeer goede zaak zou zijn om de inwoners 

van deze regio's toegang en gelijke kansen 

te bieden, als een instrument om de 

werkloosheid onder jongeren terug te 

dringen en het economisch herstel te 

stimuleren; 

74.  betreurt het dat de toenemende 

ongelijkheid tussen en binnen bepaalde 

lidstaten, alsmede de hoge werkloosheid 

onder jongeren in de EU, hoofdzakelijk als 

gevolg van bezuinigingsbeleid, de toegang 

tot het programma bemoeilijken, doordat 

de mobiliteit van kandidaten uit regio's met 

lagere inkomens, die zwaarder zijn 

getroffen door de economische crisis en de 

bezuinigingen, wordt beperkt; geeft aan dat 

het Erasmus+-programma en de 

programma's voor beroepsonderwijs en -

opleiding (BOO) eveneens afgelegen 

regio's en grensgebieden van de EU 

moeten bereiken; is van mening dat het een 

zeer goede zaak zou zijn om de inwoners 

van deze regio's toegang en gelijke kansen 

te bieden, als een instrument om de 

werkloosheid onder jongeren terug te 

dringen en het economisch herstel te 

stimuleren; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Amendement  30 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76.  verzoekt de Commissie om oog te 

hebben voor het bijzondere karakter van 

projecten en mobiliteitsprogramma's voor 

mensen met speciale behoeften en 

kansarmen; moedigt ertoe aan om de 

mogelijkheden voor mensen met speciale 

behoeften en kansarmen, waaronder 

vluchtelingen, om deel te nemen aan het 

programma sterker te bevorderen, en wil 

dat zij gemakkelijker toegang krijgen tot 

het programma; 

76.  verzoekt de Commissie om oog te 

hebben voor het bijzondere karakter van 

projecten en mobiliteitsprogramma's voor 

mensen met speciale behoeften, in het 

bijzonder personen met een handicap, en 

kansarmen; moedigt ertoe aan om de 

mogelijkheden voor mensen met speciale 

behoeften en kansarmen om deel te nemen 

aan het programma sterker te bevorderen, 

en wil dat zij gemakkelijker toegang 

krijgen tot het programma; 

Or. en 

 

 


