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25.1.2017 A8-0389/21 

Poprawka  21 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 54 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

54. proponuje zmniejszenie kwot wsparcia 

przeznaczanych na współpracę między 

szkołami i zwiększenie dzięki temu liczby 

wspieranych projektów, aby bardziej 

bezpośrednio wspierać wymianę uczniów i 

umożliwić przez to więcej osobistych 

spotkań między ludźmi z różnych kręgów 

kulturowych i o różnych językach 

ojczystych; podkreśla znaczenie 

osobistego doświadczenia pozyskanego w 

spotkaniach z ludźmi innego pochodzenia 

kulturowego, zwłaszcza w odniesieniu do 

promowania tożsamości europejskiej i 

głównej idei integracji europejskiej, oraz 

proponuje użycie wszelkich środków, aby 

skłonić do udziału jak największą liczbę 

osób, co z pewnością powinno odnosić się 

do wszystkich celów programu; z 

zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście 

dokonane już ulepszenia, oczekuje jednak 

nadal uelastycznienia zasad 

obowiązujących w ramach partnerstw 

strategicznych ze strony agencji 

narodowych oraz Komisji; 

54. proponuje zmniejszenie kwot wsparcia 

przeznaczanych na współpracę między 

szkołami i zwiększenie dzięki temu liczby 

wspieranych projektów, aby bardziej 

bezpośrednio wspierać wymianę uczniów; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Poprawka  22 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 55 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

55. biorąc pod uwagę znaczenie 

wielojęzyczności w zwiększaniu szans 

ludzi młodych na zatrudnienie1, uważa, że 

należy dołożyć większych starań w celu 

promowania i wspierania wielojęzyczności 

w programie Erasmus+; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Sprawozdanie naukowo-polityczne JRC w 

sprawie języków i zatrudnienia, 2015 r. 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Poprawka  23 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. w kontekście nowych wyzwań 

społecznych dla Europy zwraca uwagę na 

konieczność wzmocnienia europejskiego 

podejścia do wspierania dużych projektów 

innowacji w dziedzinie edukacji, szkoleń i 

młodzieży, realizowanych przez 

europejskie sieci społeczeństwa 

obywatelskiego; zauważa, że można to 

uczynić przez przeznaczenie części 

ogólnego przydziału środków na akcję 

kluczową 2 programu Erasmus+ na 

„Współpracę na rzecz innowacji i 

wymiany dobrych praktyk” w zakresie 

działań scentralizowanych; 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Poprawka  24 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 58 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

58. z zadowoleniem przyjmuje 

wprowadzenie systemu kosztów 

jednostkowych do programu w celu 

ograniczenia do minimum obciążeń 

administracyjnych; z zadowoleniem 

przyjmuje również dostosowania dokonane 

przez Komisję w 2016 r. i zaplanowane na 

2017 r.; zauważa, że z uwagi na wymogi 

regulacyjne niektóre państwa członkowskie 

nie mogą zastosować tego systemu lub 

uważają, że poziom kosztów jest 

nieadekwatny do kosztów rzeczywistych; 

uważa, że dalszy wzrost poziomów 

kosztów jednostkowych jest niezbędny do 

zapewnienia uczestnikom projektów 

wystarczającego wsparcia finansowego 

oraz podkreśla potrzebę zapewnienia, by 

uczestnicy i organizacje z obszarów 

oddalonych oraz regionów granicznych nie 

byli defaworyzowani systemem kosztów 

jednostkowych; wzywa, by stosownie 

wynagrodzić duże osobiste zaangażowanie 

zwłaszcza wielu wolontariuszy i 

nauczycieli oraz wszystkich innych 

wnioskodawców; wzywa do (ponownego) 

objęcia finansowaniem inicjowania 

projektów w celu nawiązywania kontaktów 

z potencjalnymi partnerami do współpracy 

lub spotkań przygotowawczych bądź na 

przykład wprowadzenia wystarczającego 

ogólnego ryczałtu dla pokrycia również 

58. odnotowuje przychylne przyjęcie przez 

zainteresowane strony wprowadzenia 
systemu kosztów jednostkowych do 

programu w celu ograniczenia do 

minimum obciążeń administracyjnych, 

chociaż okazało się, że system może 

stwarzać problemy na obszarach 

najbardziej oddalonych; odnotowuje 
również dostosowania dokonane przez 

Komisję w 2016 r. i zaplanowane na 

2017 r.; zauważa, że z uwagi na wymogi 

regulacyjne niektóre państwa członkowskie 

nie mogą zastosować tego systemu lub 

uważają, że poziom kosztów jest 

nieadekwatny do kosztów rzeczywistych; 

uważa, że dalszy wzrost poziomów 

kosztów jednostkowych jest niezbędny do 

zapewnienia uczestnikom projektów 

wystarczającego wsparcia finansowego 

oraz podkreśla potrzebę zapewnienia, by 

uczestnicy i organizacje z obszarów 

oddalonych oraz regionów granicznych nie 

byli defaworyzowani systemem kosztów 

jednostkowych; wzywa, by stosownie 

wynagrodzić duże osobiste zaangażowanie 

zwłaszcza wielu wolontariuszy i 

nauczycieli oraz wszystkich innych 

wnioskodawców; wzywa do (ponownego) 

objęcia finansowaniem inicjowania 

projektów w celu nawiązywania kontaktów 

z potencjalnymi partnerami do współpracy 
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tych kosztów; podkreśla, że przejrzystość 

w tej dziedzinie stanowi istotny składnik 

wymogów przejrzystości oraz celów 

całego programu Erasmus+; 

lub spotkań przygotowawczych bądź na 

przykład wprowadzenia wystarczającego 

ogólnego ryczałtu dla pokrycia również 

tych kosztów; podkreśla, że przejrzystość 

w tej dziedzinie stanowi istotny składnik 

wymogów przejrzystości oraz celów 

całego programu Erasmus+; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Poprawka  25 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

63. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 

Komisji dotyczący utworzenia 

Europejskiego Korpusu Solidarności; 

zachęca Komisję do zaangażowania 

organizacji wolontariackich w rozwój tej 

nowej inicjatywy, w celu zapewnienia 

dodatkowej wartości dodanej w związku z 

krzewieniem wolontariatu w Unii 

Europejskiej; zachęca Komisję i państwa 

członkowskie do podjęcia wysiłku 

budżetowego w celu przyjęcia tej nowej 

inicjatywy, nie powodując przy tym 

niedofinansowania innych bieżących i 

priorytetowych programów, oraz wzywa 

do zbadania możliwości zintegrowania jej 

z wolontariatem europejskim, tak aby 

wzmocnić wolontariat w UE bez 

powielania inicjatyw i programów; 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Poprawka  26 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 64 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

64. podkreśla, że wolontariat stanowi 

przejaw solidarności, wolności i 

odpowiedzialności, który przyczynia się do 

wzmocnienia aktywnego obywatelstwa i 

osobistego rozwoju człowieka; uważa, że 

wolontariat jest również istotnym 

narzędziem włączenia społecznego i 

spójności, a także szkolenia, edukacji i 

dialogu międzykulturowego, wnosząc 

jednocześnie istotny wkład w 

upowszechnianie wartości europejskich; 

uważa, że należy uznać rolę wolontariatu 

europejskiego we wspieraniu rozwoju 

umiejętności i kompetencji, które ułatwiają 

wejście uczestników wolontariatu 

europejskiego na rynek pracy; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

zapewnienia wolontariuszom godnych 

warunków pracy i monitorowania, czy 

warunki umów, na jakich pracują 

wolontariusze, są w pełni przestrzegane; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do dopilnowania, by uczestnicy 

wolontariatu europejskiego nigdy nie byli 

traktowani ani wykorzystywani jako 

zamiennicy pracowników; 

64. podkreśla, że wolontariat stanowi 

przejaw solidarności, wolności i 

odpowiedzialności, który przyczynia się do 

wzmocnienia aktywnego obywatelstwa i 

osobistego rozwoju człowieka; uważa, że 

wolontariat jest również istotnym 

narzędziem włączenia społecznego i 

spójności, a także szkolenia; uważa, że 

należy uznać rolę wolontariatu 

europejskiego we wspieraniu rozwoju 

umiejętności i kompetencji, które ułatwiają 

wejście uczestników wolontariatu 

europejskiego na rynek pracy; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

zapewnienia wolontariuszom godnych 

warunków pracy i monitorowania, czy 

warunki umów, na jakich pracują 

wolontariusze, są w pełni przestrzegane; 

wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do dopilnowania, by uczestnicy 

wolontariatu europejskiego nigdy nie byli 

traktowani ani wykorzystywani jako 

zamiennicy pracowników; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Poprawka  27 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 72 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

72. zauważa nieuzasadnione ogromne 

różnice w wysokości dotacji pomiędzy 

krajami oraz w metodach ich 

przyznawania; zachęca Komisję do 

zbadania skutków takich różnic w ramach 

dążenia do zmniejszenia rozbieżności 

społeczno-ekonomicznych w Unii 

Europejskiej; zachęca do dalszego 

zwiększania udziału dotacji, jak również 

ich dostosowania do kosztów życia w 

goszczącym kraju mobilności, w celu 

zachęcania do udziału społecznie i 

ekonomicznie defaworyzowanych 

studentów, kadr i studentów o specjalnych 

potrzebach oraz kadr i studentów z 

regionów oddalonych; 

72. zauważa nieuzasadnione ogromne 

różnice w wysokości dotacji pomiędzy 

krajami oraz w metodach ich 

przyznawania; zachęca Komisję do 

zbadania skutków takich różnic w ramach 

dążenia do zmniejszenia rozbieżności 

społeczno-ekonomicznych w Unii 

Europejskiej; zachęca do dalszego 

zwiększania udziału dotacji, jak również 

ich dostosowania do kosztów życia w 

goszczącym kraju mobilności, w celu 

zachęcania do udziału społecznie i 

ekonomicznie defaworyzowanych 

studentów, kadr i studentów o specjalnych 

potrzebach, w tym osób 

niepełnosprawnych oraz kadr i studentów 

z regionów oddalonych; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Poprawka  28 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 73 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

73. zwraca uwagę, że bardziej pozytywny 

wpływ dotacji na rzecz mobilności w 

ramach programu Erasmus+ w państwach 

Europy Wschodniej i Południowej, a także 

większe zainteresowanie takimi dotacjami 

stanowią kontrast w stosunku do 

ograniczonego całkowitego budżetu 

programu, co skutkuje wysokim odsetkiem 

odrzuconych wniosków; proponuje 

Komisji nasilenie działań mających na 

celu promowanie mobilności od Europy 

Zachodniej po Europę Wschodnią; 

73. zwraca uwagę, że bardziej pozytywny 

wpływ dotacji na rzecz mobilności w 

ramach programu Erasmus+ w państwach 

Europy Wschodniej i Południowej, a także 

większe zainteresowanie takimi dotacjami 

stanowią kontrast w stosunku do 

ograniczonego całkowitego budżetu 

programu, co skutkuje wysokim odsetkiem 

odrzuconych wniosków; podkreśla 

negatywny wpływ polityki 

oszczędnościowej i reform strukturalnych 

narzuconych tym państwom przez UE, co 

ogranicza ich potencjał do inwestowania 

w programy edukacyjne i infrastrukturę; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Poprawka  29 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 74 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

74. ubolewa, że rosnąca nierówność w 

obrębie państw członkowskich i między 

niektórymi z nich oraz wysoka stopa 

bezrobocia młodzieży w UE utrudnia 

dostęp do programu, tworząc bariery w 

mobilności wnioskodawców pochodzących 

z regionów o niższych dochodach i 

bardziej dotkniętych kryzysem 

gospodarczym i cięciami; wyraża potrzebę 

dotarcia z programem Erasmus+ oraz 

programami kształcenia i szkolenia 

zawodowego do regionów odległych i 

granicznych UE; pozytywnie postrzega 

zapewnienie dostępności i równości szans 

mieszkańcom tych regionów jako 

instrument ograniczania bezrobocia 

młodzieży i stymulacji gospodarczej; 

74. ubolewa, że rosnąca nierówność w 

obrębie państw członkowskich i między 

niektórymi z nich oraz wysoka stopa 

bezrobocia młodzieży w UE, głównie ze 

względu na politykę oszczędnościową, 
utrudnia dostęp do programu, tworząc 

bariery w mobilności wnioskodawców 

pochodzących z regionów o niższych 

dochodach i bardziej dotkniętych kryzysem 

gospodarczym i cięciami; wyraża potrzebę 

dotarcia z programem Erasmus+ oraz 

programami kształcenia i szkolenia 

zawodowego do regionów odległych i 

granicznych UE; pozytywnie postrzega 

zapewnienie dostępności i równości szans 

mieszkańcom tych regionów jako 

instrument ograniczania bezrobocia 

młodzieży i stymulacji gospodarczej; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Poprawka  30 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu „Erasmus+ ” 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. wzywa Komisję do uznania 

szczególnego charakteru projektów i 

mobilności z udziałem osób o specjalnych 

potrzebach i osób ze środowisk 

defaworyzowanych; zachęca do 

intensywniejszego promowania 

możliwości angażowania się osób o 

specjalnych potrzebach i osób ze 

środowisk defaworyzowanych, w tym 

uchodźców, w realizację programu; zwraca 

się o ułatwienie tym osobom dostępu do 

tych możliwości; 

76. wzywa Komisję do uznania 

szczególnego charakteru projektów i 

mobilności z udziałem osób o specjalnych 

potrzebach, zwłaszcza osób 

niepełnosprawnych, i osób ze środowisk 

defaworyzowanych; zachęca do 

intensywniejszego promowania 

możliwości angażowania się osób o 

specjalnych potrzebach i osób ze 

środowisk defaworyzowanych w realizację 

programu; zwraca się o ułatwienie tym 

osobom dostępu do tych możliwości; 

Or. en 

 

 


