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25.1.2017 A8-0389/21 

Amendamentul  21 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. recomandă reducerea valorilor 

subvențiilor în sectorul cooperării școlare, 

în favoarea numărului de proiecte 

subvenționate, pentru a subvenționa în mod 

direct schimburile școlare și, astfel, pentru 

a face posibile întâlniri mai personale 

între persoane de diferite limbi și culturi; 

subliniază importanța experiențelor 

personale cu persoane din medii culturale 

diferite în ceea ce privește promovarea 

unei identități europene și ideea 

fundamentală a integrării europene și 

recomandă să se încerce să se asigure 

participarea unui număr cât mai mare de 

persoane, lucru care ar trebui să fie 

valabil pentru toate obiectivele 

programului; salută, în acest sens, 

îmbunătățirile care au avut deja loc, dar 

speră ca normele să devină și mai 

flexibile, ca parte a parteneriatelor 

strategice dintre agențiile naționale și 

Comisie; 

54. recomandă reducerea valorilor 

subvențiilor în sectorul cooperării școlare, 

în favoarea numărului de proiecte 

subvenționate, pentru a subvenționa în mod 

direct schimburile școlare; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Amendamentul  22 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. luând în considerare importanța 

multilingvismului în îmbunătățirea 

capacității de inserție profesională a 

tinerilor, consideră că ar trebui depuse 

mai multe eforturi pentru a promova și 

susține multilingvismul în cadrul 

programului Erasmus+; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Raportul CCC în domeniul științei și al politicilor 

– Limbile și capacitatea de inserție profesională, 

2015. 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Amendamentul  23 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. constată, în contextul noilor provocări 

societale pentru Europa, nevoia de a 

consolida o abordare europeană pentru a 

rezista în fața provocărilor europene 

comune, prin sprijinirea proiectelor de 

inovare la scară mare în domeniul 

educației, al formării și al tineretului, 

derulate de rețelele societății civile 

europene; indică faptul că acest lucru 

poate fi realizat prin alocarea către 

acțiunile centralizate a unei părți din 

finanțarea generală a Erasmus+ destinată 

AC2 intitulate „Cooperare pentru inovare 

și schimb de bune practici”; 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Amendamentul  24 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 58 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

58. salută introducerea în program a 

sistemului bazat pe costuri unitare, în 

vederea reducerii la minimum a sarcinii 

administrative; salută, de asemenea, 

ajustările efectuate de Comisie în 2016, 

precum și pe cele planificate pentru 2017; 

menționează că unele state membre nu pot 

aplica acest sistem din cauza unor cerințe 

normative sau consideră nivelurile 

costurilor inadecvate în raport cu costurile 

reale; consideră că este nevoie ca ratele 

costurilor unitare să fie majorate într-o mai 

mare măsură, pentru ca participanții la 

proiect să beneficieze de sprijinul financiar 

necesar și subliniază nevoia de a garanta că 

participanții și organizațiile din zonele 

îndepărtate și regiunile de frontieră nu sunt 

dezavantajate de sistemul de cost unitar; 

solicită ca implicarea personală ridicată, în 

special a numeroșilor voluntari și cadre 

didactice, dar și a tuturor celorlalți 

candidați, să fie recompensată în mod 

corespunzător; solicită (re)introducerea în 

finanțare a capitolelor privind inițierea 

proiectului și stabilirea contactului cu 

potențialii parteneri de cooperare sau 

întâlnirile pregătitoare ori o alocare totală 

suficientă pentru a acoperi aceste costuri, 

de exemplu; subliniază faptul că 

transparența în acest domeniu reprezintă o 

componentă esențială a cerințelor de 

58. ia act de faptul că părțile interesate au 

apreciat în mod favorabil introducerea în 

program a sistemului bazat pe costuri 

unitare, în vederea reducerii la minimum a 

sarcinii administrative, deși acest sistem ar 

putea ridica probleme în zonele cele mai 

îndepărtate; ia act, de asemenea, de 

ajustările efectuate de Comisie în 2016, 

precum și de cele planificate pentru 2017; 

menționează că unele state membre nu pot 

aplica acest sistem din cauza unor cerințe 

normative sau consideră nivelurile 

costurilor inadecvate în raport cu costurile 

reale; consideră că este nevoie ca ratele 

costurilor unitare să fie majorate într-o mai 

mare măsură, pentru ca participanții la 

proiect să beneficieze de sprijinul financiar 

necesar și subliniază nevoia de a garanta că 

participanții și organizațiile din zonele 

îndepărtate și regiunile de frontieră nu sunt 

dezavantajate de sistemul de cost unitar; 

solicită ca implicarea personală ridicată, în 

special a numeroșilor voluntari și cadre 

didactice, dar și a tuturor celorlalți 

candidați, să fie recompensată în mod 

corespunzător; solicită (re)introducerea în 

finanțare a capitolelor privind inițierea 

proiectului și stabilirea contactului cu 

potențialii parteneri de cooperare sau 

întâlnirile pregătitoare ori o alocare totală 

suficientă pentru a acoperi aceste costuri, 
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transparență și a obiectivelor întregului 

program Erasmus+; 

de exemplu; subliniază faptul că 

transparența în acest domeniu reprezintă o 

componentă esențială a cerințelor de 

transparență și a obiectivelor întregului 

program Erasmus+; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Amendamentul  25 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

63. salută propunerea Comisiei Europene 

de instituire a unui Corp european de 

solidaritate; încurajează Comisia să 

implice organizațiile de voluntari în 

elaborarea acestei noi inițiative pentru a 

asigura valoarea sa adăugată și 

complementară în consolidarea 

voluntariatului în Uniunea Europeană; 

încurajează Comisia și statele membre să 

depună un efort bugetar pentru a integra 

această nouă inițiativă, fără a subfinanța 

alte programe actuale și prioritare, și 

solicită explorarea posibilităților de 

integrare a acesteia în cadrul Serviciului 

european de voluntariat, pentru a 

consolida voluntariatul în UE fără a 

suprapune inițiative și programe; 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Amendamentul  26 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 64 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

64. evidențiază că voluntariatul este o 

expresie a solidarității, libertății și 

responsabilității, care contribuie la 

consolidarea unei cetățenii active și la 

dezvoltarea personală umană; consideră că 

voluntariatul reprezintă, de asemenea, un 

instrument esențial pentru incluziunea și 

coeziunea socială, precum și pentru 

formare, educație și dialog intercultural, 

asigurând, totodată, o contribuție 

importantă la răspândirea valorilor 

europene; consideră că Serviciul european 

de voluntariat (EVS) ar trebui recunoscut 

pentru rolul său în sprijinirea dezvoltării 

abilităților și competențelor care pot 

facilita accesul participanților la EVS la 

piața muncii; invită Comisia și statele 

membre să asigure condiții de muncă 

decente pentru voluntari și să monitorizeze 

dacă contractele în temeiul căruia lucrează 

voluntarii sunt respectate pe deplin; invită 

Comisia și statele membre să garanteze că 

participanții la Serviciul european de 

voluntariat nu sunt niciodată considerați 

înlocuitori pentru forța de muncă și nu sunt 

nici folosiți în acest scop; 

64. evidențiază că voluntariatul este o 

expresie a solidarității, libertății și 

responsabilității, care contribuie la 

consolidarea unei cetățenii active și la 

dezvoltarea personală umană; consideră că 

voluntariatul reprezintă, de asemenea, un 

instrument esențial pentru incluziunea și 

coeziunea socială, precum și pentru 

formare; consideră că Serviciul european 

de voluntariat (EVS) ar trebui recunoscut 

pentru rolul său în sprijinirea dezvoltării 

abilităților și competențelor care pot 

facilita accesul participanților la EVS la 

piața muncii; invită Comisia și statele 

membre să asigure condiții de muncă 

decente pentru voluntari și să monitorizeze 

dacă contractele în temeiul cărora lucrează 

voluntarii sunt respectate pe deplin; invită 

Comisia și statele membre să garanteze că 

participanții la Serviciul european de 

voluntariat nu sunt niciodată considerați 

înlocuitori pentru forța de muncă și nu sunt 

nici folosiți în acest scop; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Amendamentul  27 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 72 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

72. remarcă discrepanțele nejustificate 

dintre țări în materie de granturi și 

metodele lor de alocare; încurajează 

Comisia să investigheze consecințele 

acestor diferențe într-un efort de reducere 

la minimum a diferențelor socioeconomice 

în Uniunea Europeană; încurajează 

creșterea în continuare a ratelor granturilor, 

precum și ajustarea acestora la costul vieții 

în țara care găzduiește persoana care 

participă la programul de mobilitate, pentru 

a încuraja participarea studenților 

dezavantajați din punct de vedere 

socioeconomic, a studenților și a 

personalului cu nevoi speciale, precum și a 

studenților și a personalului din regiuni 

îndepărtate; 

72. remarcă discrepanțele nejustificate 

dintre țări în materie de granturi și 

metodele lor de alocare; încurajează 

Comisia să investigheze consecințele 

acestor diferențe într-un efort de reducere 

la minimum a diferențelor socioeconomice 

în Uniunea Europeană; încurajează 

creșterea în continuare a ratelor granturilor, 

precum și ajustarea acestora la costul vieții 

în țara care găzduiește persoana care 

participă la programul de mobilitate, pentru 

a încuraja participarea studenților 

dezavantajați din punct de vedere 

socioeconomic, a studenților și a 

personalului cu nevoi speciale, inclusiv a 

persoanelor cu handicap, precum și a 

studenților și a personalului din regiuni 

îndepărtate; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Amendamentul  28 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. ia act de faptul că efectele pozitive mai 

accentuate și cererea mai mare de granturi 

de mobilitate Erasmus+ în Europa de Est și 

de Sud se lovesc de incompatibilitatea cu 

un buget global al programului limitat, 

ceea ce conduce la un procent ridicat de 

cereri respinse; propune Comisiei să își 

intensifice eforturile pentru a promova 

mobilitatea dinspre vestul Europei spre 

est; 

73. ia act de faptul că efectele pozitive mai 

accentuate și cererea mai mare de granturi 

de mobilitate Erasmus+ în Europa de Est și 

de Sud se lovesc de incompatibilitatea cu 

un buget global al programului limitat, 

ceea ce conduce la un procent ridicat de 

cereri respinse; subliniază că politicile de 

austeritate și reformele structurale impuse 

de UE acestor state au efecte negative, 

limitând capacitatea lor de a investi în 

programe educaționale și infrastructuri; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Amendamentul  29 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 74 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

74. regretă faptul că inegalitățile tot mai 

profunde din interiorul statelor membre și 

dintre acestea, precum și existența, în UE, 

a unei rate ridicate a șomajului în rândul 

tinerilor îngreunează accesul la program, 

ridicând obstacole în calea mobilității 

solicitanților care provin din regiunile cu 

venituri mai reduse, care au fost afectate 

într-o măsură și mai mare de criza 

economică și de reducerile bugetare; 

declară că este necesar ca programul 

Erasmus + și învățământul profesional și 

tehnic (VET) să pătrundă până în regiunile 

cele mai îndepărtate și în cele situate la 

frontierele Uniunii Europene; consideră 

extrem de pozitivă asigurarea accesibilității 

și a egalității de șanse pentru locuitorii 

acestor regiuni, ca mijloc de reducere a 

șomajului în rândul tinerilor și de 

reactivare economică; 

74. regretă faptul că inegalitățile tot mai 

profunde din interiorul statelor membre și 

dintre acestea, precum și existența, în UE, 

a unei rate ridicate a șomajului în rândul 

tinerilor, în principal din cauza politicilor 

de austeritate, îngreunează accesul la 

program, ridicând obstacole în calea 

mobilității solicitanților care provin din 

regiunile cu venituri mai reduse, care au 

fost afectate într-o măsură și mai mare de 

criza economică și de reducerile bugetare; 

declară că este necesar ca programul 

Erasmus + și învățământul profesional și 

tehnic (VET) să pătrundă până în regiunile 

cele mai îndepărtate și în cele situate la 

frontierele Uniunii Europene; consideră 

extrem de pozitivă asigurarea accesibilității 

și a egalității de șanse pentru locuitorii 

acestor regiuni, ca mijloc de reducere a 

șomajului în rândul tinerilor și de 

reactivare economică; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Amendamentul  30 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. invită Comisia să recunoască natura 

specială a proiectelor și acțiunilor de 

mobilitate care implică persoane cu nevoi 

speciale și persoane care provin din medii 

defavorizate; încurajează promovarea 

intensă a posibilităților pentru persoanele 

cu nevoi speciale și pentru persoanele care 

provin din medii defavorizate de a 

participa la program, inclusiv refugiații, și 

solicită facilitarea accesului acestor 

persoane la program; 

76. invită Comisia să recunoască natura 

specială a proiectelor și acțiunilor de 

mobilitate care implică persoane cu nevoi 

speciale, în special persoane cu handicap 

și persoane care provin din medii 

defavorizate; încurajează promovarea 

intensă a posibilităților pentru persoanele 

cu nevoi speciale și pentru persoanele care 

provin din medii defavorizate de a 

participa la program și solicită facilitarea 

accesului acestor persoane la program; 

Or. en 

 

 


