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25.1.2017 A8-0389/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. odporúča znížiť sumy finančnej 

podpory v oblasti školskej spolupráce 

v prospech počtu podporovaných 

projektov, aby sa mohli priamo podporovať 

výmeny študentov a tým umožniť osobné 

stretnutia ľudí rôznych kultúr a jazykov; 

zdôrazňuje význam osobných skúseností 

s ľuďmi z iného kultúrneho prostredia, 

osobitne so zreteľom na podporu 

európskej identity a základnej myšlienky 

európskej integrácie, a odporúča usilovať 

sa o umožnenie účasti čo najväčšieho 

počtu ľudí, čo by malo určite platiť pre 

všetky ciele programu; v tejto súvislosti 

víta už vykonané zlepšenia, očakáva však 

zvýšenie pružnosti pravidiel v rámci 

strategických partnerstiev národných 

agentúr a Komisie; 

54. odporúča znížiť sumy finančnej 

podpory v oblasti školskej spolupráce 

v prospech počtu podporovaných 

projektov, aby sa mohli priamo podporovať 

výmeny študentov; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. zohľadňujúc dôležitosť viacjazyčnosti 

pre zvyšovanie zamestnateľnosti mladých 

ľudí1 sa domnieva, že v rámci programu 

Erasmus+ by sa malo vyvinúť väčšie 

úsilie na propagáciu a podporu 

viacjazyčnosti; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Správa JRC v oblasti vedy a politiky o jazykoch 

a zamestnateľnosti, 2015. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. poznamenáva, že so zreteľom na nové 

spoločenské výzvy Európy je potrebné 

posilniť európsky prístup k riešeniu 

spoločných európskych otázok 

podporovaním veľkých inovačných 

projektov v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy a mládeže, ktoré vykonávajú siete 

európskej občianskej spoločnosti; 

poukazuje na to, že by sa to mohlo 

najlepšie dosiahnuť pridelením časti 

celkových finančných prostriedkov 

programu Erasmus+ z kľúčovej akcie 2 

„Spolupráca v oblasti inovácií a výmena 

osvedčených postupov“ na centralizované 

činnosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. víta zavedenie systému jednotkových 

nákladov do programu s cieľom 

minimalizovať administratívnu záťaž; víta 

aj úpravy, ktoré Komisia vykonala v roku 

2016 a plánuje na rok 2017; konštatuje, 

že v dôsledku regulačných požiadaviek 

nemôžu niektoré členské štáty tento systém 

uplatňovať alebo považujú úroveň 

nákladov za nedostatočnú v porovnaní 

so skutočnými nákladmi; domnieva sa, 

že ďalšie zvýšenie jednotkových nákladov 

je nevyhnutné na poskytnutie dostatočnej 

finančnej podpory účastníkom projektu, 

a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, 

aby účastníci a organizácie zo vzdialených 

oblastí a hraničných regiónov neboli 

systémom jednotkových nákladov 

znevýhodnení; žiada o náležité 

odmeňovanie vysokej úrovne osobného 

zapojenia najmä mnohých dobrovoľníkov, 

učiteľov, ako aj iných žiadateľov; žiada 

o (opätovné) začlenenie iniciácie 

projektov, ako je nadviazanie styku 

s možnými partnermi spolupráce alebo 

prípravné stretnutie, do financovania alebo 

napríklad o dostatočný celkový príspevok 

na krytie týchto nákladov; zdôrazňuje, 

že transparentnosť v tejto oblasti je 

podstatným prvkom požiadaviek a cieľov 

týkajúcich sa transparentnosti programu 

Erasmus+ ako celku; 

58. poznamenáva, že zainteresované 

strany pozitívne prijali zavedenie systému 

jednotkových nákladov do programu s 

cieľom minimalizovať administratívnu 

záťaž, hoci sa ukázalo , že systém by 

mohol spôsobovať problémy v 

najvzdialenejších oblastiach; berie na 

vedomie aj úpravy, ktoré v roku 2016 

vykonala a na rok 2017 naplánovala 

Komisia; konštatuje, že v dôsledku 

regulačných požiadaviek nemôžu niektoré 

členské štáty tento systém uplatňovať alebo 

považujú úroveň nákladov za nedostatočnú 

v porovnaní so skutočnými nákladmi; 

domnieva sa, že ďalšie zvýšenie 

jednotkových nákladov je nevyhnutné na 

poskytnutie dostatočnej finančnej podpory 

účastníkom projektu, a zdôrazňuje, že je 

potrebné zabezpečiť, aby účastníci 

a organizácie zo vzdialených oblastí 

a hraničných regiónov neboli systémom 

jednotkových nákladov znevýhodnení; 

žiada o náležité odmeňovanie vysokej 

úrovne osobného zapojenia najmä 

mnohých dobrovoľníkov, učiteľov, ako aj 

iných žiadateľov; žiada o (opätovné) 

začlenenie počiatočného financovania 

projektov určeného na nadviazanie styku 

s možnými partnermi spolupráce alebo 

uskutočnenie prípravných stretnutí  alebo 

o dostatočný celkový príspevok na krytie 
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týchto nákladov; zdôrazňuje, 

že transparentnosť v tejto oblasti je 

podstatným prvkom požiadaviek a cieľov 

týkajúcich sa transparentnosti programu 

Erasmus+ ako celku; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 63 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

63. víta návrh Komisie na zriadenie Zboru 

európskej solidarity; nabáda Komisiu, 

aby do vývoja tejto novej iniciatívy 

zapojila dobrovoľnícke organizácie, čím 

by sa zabezpečila jej pridaná 

a komplementárna hodnota pri 

posilňovaní dobrovoľníctva v Európskej 

únii; nabáda Komisiu a členské štáty, 

aby poskytli rozpočtový príspevok pre túto 

novú iniciatívu bez toho, aby to malo za 

následok nedostatočné financovanie 

ostatných súčasných a prioritných 

programov, a žiada, aby sa preskúmali 

možnosti jej integrácie do Európskej 

dobrovoľníckej služby s cieľom posilniť 

dobrovoľníctvo v EÚ bez zdvojenia 

iniciatív a programov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. zdôrazňuje, že dobrovoľníctvo je 

vyjadrením solidarity, slobody 

a zodpovednosti a prispieva k posilňovaniu 

aktívneho občianstva a osobného ľudského 

rozvoja; domnieva sa, že dobrovoľníctvo je 

aj dôležitým nástrojom sociálneho 

začleňovania a súdržnosti, ako aj odbornej 

prípravy, vzdelávania a medzikultúrneho 

dialógu, a zároveň významne prispieva 

k šíreniu európskych hodnôt; domnieva 

sa, že by sa mala uznať úloha Európskej 

dobrovoľníckej služby (EDS) pre jej úlohu 

pri podpore rozvoja zručností a schopností, 

ktoré môžu uľahčiť vstup účastníkov EDS 

na trh práce; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby zabezpečili dôstojné pracovné 

podmienky dobrovoľníkov a monitorovali, 

či sa zmluvy, na základe ktorých 

dobrovoľníci pracujú, v plnej miere 

dodržiavajú; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby zabezpečili, aby účastníci 

Európskej dobrovoľníckej služby neboli 

nikdy považovaní za náhradu pracovnej 

sily a aby sa nevyužívali ako takáto 

náhrada; 

64. zdôrazňuje, že dobrovoľníctvo je 

vyjadrením solidarity, slobody 

a zodpovednosti a prispieva k posilňovaniu 

aktívneho občianstva a osobného ľudského 

rozvoja; domnieva sa, že dobrovoľníctvo je 

aj dôležitým nástrojom sociálneho 

začleňovania a súdržnosti, ako aj odbornej 

prípravy; domnieva sa, že by sa mala uznať 

úloha Európskej dobrovoľníckej služby 

(EDS) pre jej prínos pri podpore rozvoja 

zručností a schopností, ktoré môžu uľahčiť 

vstup účastníkov EDS na trh práce; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 

dôstojné pracovné podmienky 

dobrovoľníkov a monitorovali, či sa 

zmluvy, na základe ktorých dobrovoľníci 

pracujú, v plnej miere dodržiavajú; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, 

aby účastníci Európskej dobrovoľníckej 

služby neboli nikdy považovaní za náhradu 

pracovnej sily a aby sa nevyužívali ako 

takáto náhrada; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. poukazuje na neodôvodnené 

nezrovnalosti medzi krajinami a metódami 

prideľovania; nabáda Komisiu, 

aby preskúmala vplyv týchto rozdielov 

v rámci úsilia o minimalizáciu sociálno-

ekonomickej nerovnosti v Európskej únii; 

podporuje ďalšie zvýšenie podielu grantov, 

ako aj ich úpravu podľa nákladov na život 

v krajine mobility s cieľom podporiť účasť 

sociálno-ekonomicky znevýhodnených 

študentov, študentov a zamestnancov 

s osobitnými potrebami a študentov 

a zamestnancov zo vzdialených regiónov; 

72. poukazuje na neodôvodnené 

nezrovnalosti medzi krajinami a metódami 

prideľovania; nabáda Komisiu, 

aby preskúmala vplyv týchto rozdielov 

v rámci úsilia o minimalizáciu sociálno-

ekonomickej nerovnosti v Európskej únii; 

podporuje ďalšie zvýšenie podielu grantov, 

ako aj ich prispôsobenie nákladom na život 

v krajine mobility s cieľom podporiť účasť 

sociálno-ekonomicky znevýhodnených 

študentov, študentov a zamestnancov 

s osobitnými potrebami vrátane osôb so 

zdravotným postihnutím a študentov 

a zamestnancov zo vzdialených regiónov; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. poznamenáva, že väčší pozitívny 

účinok grantov Erasmus+ na podporu 

mobility a vyšší dopyt po nich 

vo východnej a južnej Európe je 

v kontraste s obmedzeným celkovým 

rozpočtom programu, čo vedie k vyššej 

miere zamietnutých žiadostí; navrhuje, 

aby Komisia zvýšila úsilie o podporu 

mobility zo západnej Európy do východnej 

Európy; 

73. poznamenáva, že väčší pozitívny 

účinok grantov Erasmus+ na podporu 

mobility a vyšší dopyt po nich 

vo východnej a južnej Európe je 

v kontraste s obmedzeným celkovým 

rozpočtom programu, čo vedie k vyššej 

miere zamietnutých žiadostí; zdôrazňuje 

nepriaznivé účinky úsporných opatrení a 

štrukturálnych reforiem, ktoré EÚ uvalila 

na tieto krajiny a ktoré obmedzujú ich 

schopnosť investovať do vzdelávacích 

programov a infraštruktúry; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že rastúca nerovnosť v rámci niektorých 

členských štátov i medzi nimi a vysoká 

miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ 

sťažujú prístup k programu, keďže 

vytvárajú prekážky mobility uchádzačov 

z regiónov s nižšími príjmami, ktoré boli 

vážnejšie postihnuté hospodárskou krízou 

a škrtmi; konštatuje, že program Erasmus+ 

a odborné vzdelávanie a príprava (OVP) 

musia byť aktívne aj vo vzdialených 

a okrajových regiónoch EÚ; domnieva sa, 

že zaistenie prístupu a rovnakých 

príležitostí pre obyvateľov týchto regiónov 

predstavuje veľmi pozitívny krok a nástroj 

na zníženie nezamestnanosti mladých ľudí 

a podporu oživenia hospodárstva; 

74. vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že rastúca nerovnosť v rámci niektorých 

členských štátov i medzi nimi a vysoká 

miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ, 

najmä v dôsledku úsporných politík, 

sťažujú prístup k programu, keďže 

vytvárajú prekážky mobility uchádzačov 

z regiónov s nižšími príjmami, ktoré boli 

vážnejšie postihnuté hospodárskou krízou 

a škrtmi; konštatuje, že program Erasmus+ 

a odborné vzdelávanie a príprava (OVP) 

treba aktívne uskutočňovať aj 

vo vzdialených a okrajových regiónoch 

EÚ; domnieva sa, že zaistenie prístupu 

a rovnakých príležitostí pre obyvateľov 

týchto regiónov predstavuje veľmi 

pozitívny krok a nástroj na zníženie 

nezamestnanosti mladých ľudí a podporu 

oživenia hospodárstva; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. vyzýva Komisiu, aby uznala osobitný 

charakter projektov a mobility osôb 

s osobitnými potrebami a osôb 

zo znevýhodneného prostredia; nabáda na 

výraznejšiu propagáciu možností účasti na 

programe pre osoby s osobitnými 

potrebami a osoby zo znevýhodneného 

prostredia vrátane utečencov a žiada, 

aby sa uľahčil ich prístup k nemu; 

76. vyzýva Komisiu, aby uznala osobitný 

charakter projektov a mobility osôb 

s osobitnými potrebami, najmä osôb so 

zdravotným postihnutím, a osôb 

zo znevýhodneného prostredia; nabáda na 

výraznejšiu propagáciu možností účasti na 

programe pre osoby s osobitnými 

potrebami a osoby zo znevýhodneného 

prostredia a žiada, aby sa uľahčil ich 

prístup k nemu; 

Or. en 

 

 


