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25.1.2017 A8-0389/21 

Ändringsförslag  21 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 54 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

54. Europaparlamentet rekommenderar att 

stödbeloppen i sektorn för skolsamarbete 

minskas och antalet stödprojekt istället 

ökas, för att ge direktstöd till skolutbyten 

och därmed möjliggöra fler personliga 

möten mellan människor med olika 

kulturella och språkliga bakgrunder. 

Parlamentet understryker betydelsen av 

personliga möten med människor med 

olika kulturella bakgrunder med tanke på 

främjandet av en europeisk identitet och 

den grundläggande idén om europeisk 

integration, och man bör sträva efter att 

låta så många som möjligt delta, vilket 

borde målet för alla program. 

Parlamentet välkomnar i detta avseende 

de förbättringar som redan har gjorts, 

men förväntar sig att reglerna blir mer 

flexibla som en del i de nationella 

kontorens och kommissionens strategiska 

partnerskap. 

54. Europaparlamentet rekommenderar att 

stödbeloppen i sektorn för skolsamarbete 

minskas och antalet stödprojekt istället 

ökas, för att ge direktstöd till skolutbyten. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Ändringsförslag  22 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet anser, med 

beaktande av hur viktig flerspråkighet är 

för att förbättra unga människors 

anställbarhet, att mer behöver göras för 

att främja och stödja flerspråkighet i 

programmet Erasmus+. 

–––––––––––––––––––––– 

1 JRC Science and Policy Report on Languages 

and Employability, 2015. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Ändringsförslag  23 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 56 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

56. Europaparlamentet noterar i samband 

med de nya samhällsutmaningarna att 

man behöver förstärka en europeisk 

strategi för att möta gemensamma 

europeiska utmaningar genom att stödja 

de storskaliga innovativa projekt inom 

utbildnings- och ungdomsområdet som 

genomförs av det europeiska 

civilsamhällets nätverk. Parlamentet 

påpekar att detta kan ske genom att en del 

av den totala finansieringen från 

Erasmus+ för nyckelåtgärder 2 fördelas 

till Samarbete för innovation och utbyte 

av god praxis på området utbildning, 

yrkesutbildning och ungdom i de 

centraliserade åtgärderna. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Ändringsförslag  24 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 58 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

58. Europaparlamentet välkomnar att 

systemet med kostnad per enhet införs i 

programmet för att minska den 

administrativa bördan. Parlamentet 

välkomnar också de anpassningar som 

kommissionen gjort 2016 och som den 

planerar för 2017. Parlamentet konstaterar 

att vissa medlemsstater, på grund av 

regleringskrav, inte tillämpar detta system 

eller anser att kostnadsnivåerna inte 

motsvarar de verkliga kostnaderna. Det är 

nödvändigt att ytterligare öka nivån för 

kostnaden per enhet så att 

projektdeltagarna får tillräckligt 

ekonomiskt stöd, och så att deltagare och 

organisationer från perifera områden och 

gränsregioner inte missgynnas av systemet 

med kostnad per enhet. Det stora 

personliga engagemang som många 

frivilligarbetare och lärare samt övriga 

sökande uppvisar bör belönas på lämpligt 

sätt. Parlamentet efterlyser ett 

(åter)införande av finansiering av 

projektinitiering för kontakter med 

potentiella samarbetspartner eller 

förberedande möten, eller t.ex. ett 

tillräckligt stort bidrag som ska täcka dessa 

kostnader. Insyn och öppenhet på detta 

område är en viktig del i öppenhetskraven 

och målen för hela Erasmus+-programmet. 

58. Europaparlamentet noterar berörda 

parters positiva inställning till att införa 

systemet med kostnad per enhet i 

programmet för att minska den 

administrativa bördan, trots att det verkade 

som om detta system skulle kunna vålla 

problem i de mest avlägsna regionerna. 

Parlamentet noterar också de anpassningar 

som kommissionen gjort 2016 och som den 

planerar för 2017. Parlamentet konstaterar 

att vissa medlemsstater, på grund av 

regleringskrav, inte tillämpar detta system 

eller anser att kostnadsnivåerna inte 

motsvarar de verkliga kostnaderna. Det är 

nödvändigt att ytterligare öka nivån för 

kostnaden per enhet så att 

projektdeltagarna får tillräckligt 

ekonomiskt stöd, och så att deltagare och 

organisationer från perifera områden och 

gränsregioner inte missgynnas av systemet 

med kostnad per enhet. Det stora 

personliga engagemang som många 

frivilligarbetare och lärare samt övriga 

sökande uppvisar bör belönas på lämpligt 

sätt. Parlamentet efterlyser ett 

(åter)införande av finansiering av 

projektinitiering för kontakter med 

potentiella samarbetspartner eller 

förberedande möten, eller t.ex. ett 

tillräckligt stort bidrag som ska täcka dessa 

kostnader. Insyn och öppenhet på detta 
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område är en viktig del i öppenhetskraven 

och målen för hela Erasmus+-programmet. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Ändringsförslag  25 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 63 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

63. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag att inrätta en 

europeisk solidaritetskår. Parlamentet 

uppmuntrar kommissionen att engagera 

frivilligorganisationer i utvecklingen av 

detta nya initiativ för att säkerställa ett 

mervärde när det gäller att stärka 

frivilligarbetet i EU. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att göra en 

budgetsatsning för att inkludera detta nya 

initiativ utan att underfinansiera andra 

befintliga och prioriterade program, och 

man bör undersöka möjligheten att 

integrera det i europeiska 

volontärtjänsten för att stärka 

frivilligarbetet i EU utan att låta initiativ 

och program överlappa varandra. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Ändringsförslag  26 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 64 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

64. Europaparlamentet framhåller att 

frivilligarbete är ett uttryck för solidaritet, 

frihet och ansvar som bidrar till att stärka 

ett aktivt medborgarskap och den 

personliga utvecklingen. Frivilligarbete är 

också ett viktigt verktyg för social 

delaktighet och sammanhållning, liksom 

utbildning och dialog mellan kulturer, 

samtidigt som det på ett betydelsefullt sätt 

bidrar till att sprida europeiska värden. 

Den europeiska volontärtjänsten bör få ett 

erkännande för den roll den spelar i 

utvecklingen av färdigheter och 

kompetenser som kan underlätta tillgången 

till arbetsmarknaden för deltagarna i 

europeisk volontärtjänst. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att garantera anständiga 

arbetsvillkor för alla frivilligarbetare och 

att kontrollera att de avtal enligt vilka de 

arbetar respekteras fullt ut. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att se till att deltagarna i 

europeisk volontärtjänst aldrig betraktas 

som eller ersätter anställda. 

64. Europaparlamentet framhåller att 

frivilligarbete är ett uttryck för solidaritet, 

frihet och ansvar som bidrar till att stärka 

ett aktivt medborgarskap och den 

personliga utvecklingen. Frivilligarbete är 

också ett viktigt verktyg för social 

delaktighet och sammanhållning, liksom 

utbildning. Den europeiska 

volontärtjänsten bör få ett erkännande för 

den roll den spelar i utvecklingen av 

färdigheter och kompetenser som kan 

underlätta tillgången till arbetsmarknaden 

för deltagarna i europeisk volontärtjänst. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att garantera anständiga 

arbetsvillkor för alla frivilligarbetare och 

att kontrollera att de avtal enligt vilka de 

arbetar respekteras fullt ut. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att se till att deltagarna i 

europeisk volontärtjänst aldrig betraktas 

som eller ersätter anställda. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Ändringsförslag  27 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 72 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

72. Europaparlamentet noterar de 

omotiverade skillnaderna mellan länder 

och deras fördelningsmetoder. Parlamentet 

uppmuntrar kommissionen att undersöka 

konsekvenserna av sådana skillnader i ett 

försök att minska de socioekonomiska 

skillnaderna inom EU. Parlamentet 

efterlyser en ytterligare ökning av 

bidragsnivån liksom en anpassning av 

denna till levnadskostnaderna i värdlandet, 

för att uppmuntra socioekonomiskt 

missgynnade studerande, studerande och 

personal med särskilda behov samt 

studerande och personal från avlägsna 

regioner att delta. 

72. Europaparlamentet noterar de 

omotiverade skillnaderna mellan länder 

och deras fördelningsmetoder. Parlamentet 

uppmuntrar kommissionen att undersöka 

konsekvenserna av sådana skillnader i ett 

försök att minska de socioekonomiska 

skillnaderna inom EU. Parlamentet 

efterlyser en ytterligare ökning av 

bidragsnivån liksom en anpassning av 

denna till levnadskostnaderna i värdlandet, 

för att uppmuntra socioekonomiskt 

missgynnade studerande, studerande och 

personal med särskilda behov, bland annat 

personer med funktionsnedsättning, samt 

studerande och personal från avlägsna 

regioner att delta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Ändringsförslag  28 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 73 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

73. Europaparlamentet noterar att den 

positiva effekten av och efterfrågan på 

Erasmus+ rörlighetsbidrag har ökat i östra 

och södra Europa, vilket står i kontrast till 

den begränsade sammanlagda 

programbudgeten som leder till att många 

ansökningar får avslag. Parlamentet 

föreslår att kommissionen trappar upp 

sina insatser för att främja rörlighet från 

västra till östra Europa. 

73. Europaparlamentet noterar att den 

positiva effekten av och efterfrågan på 

Erasmus+ rörlighetsbidrag har ökat i östra 

och södra Europa, vilket står i kontrast till 

den begränsade sammanlagda 

programbudgeten som leder till att många 

ansökningar får avslag. Parlamentet 

framhåller de negativa effekterna av den 

åtstramningspolitik och de 

strukturreformer som EU pådyvlat dessa 

länder och som begränsar deras förmåga 

att investera i utbildningsprogram och 

utbildningsinfrastruktur. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Ändringsförslag  29 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 74 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

74. Europaparlamentet beklagar att den 

ökande ojämlikheten inom och mellan 

medlemsstater och den höga 

ungdomsarbetslösheten i EU försvårar 

tillträdet till programmet eftersom den 

skapar hinder för rörlighet för sökande från 

låginkomstregioner som drabbats hårdare 

av den ekonomiska krisen och 

nedskärningarna. Parlamentet framhåller 

att programmet Erasmus+ och 

yrkesutbildningar även måste finnas i 

EU:s perifera regioner och gränsregioner. 

Parlamentet ser mycket positivt på att 

tillgång och lika möjligheter erbjuds 

invånare i dessa områden, som ett sätt att 

minska ungdomsarbetslösheten och bidra 

till ekonomisk återhämtning. 

74. Europaparlamentet beklagar att den 

ökande ojämlikheten inom och mellan 

medlemsstater och den höga 

ungdomsarbetslösheten i EU – 

huvudsakligen ett resultat av 

åtstramningspolitiken – försvårar tillträdet 

till programmet eftersom den skapar hinder 

för rörlighet för sökande från 

låginkomstregioner som drabbats hårdare 

av den ekonomiska krisen och 

nedskärningarna. Parlamentet framhåller 

att programmet Erasmus+ och 

yrkesutbildningar även måste finnas i 

EU:s perifera regioner och gränsregioner. 

Parlamentet ser mycket positivt på att 

tillgång och lika möjligheter erbjuds 

invånare i dessa områden, som ett sätt att 

minska ungdomsarbetslösheten och bidra 

till ekonomisk återhämtning. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Ändringsförslag  30 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 76 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att erkänna att projekt och 

rörlighet, som involverar personer med 

särskilda behov och personer från 

missgynnade miljöer, är av särskild art. Det 

bör göras mer för att främja möjligheterna 

för personer med särskilda behov och 

personer från missgynnade miljöer, 

inklusive flyktingar, att delta i programmet 

och deras tillgång till programmet bör 

underlättas. 

76. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att erkänna att projekt och 

rörlighet som involverar personer med 

särskilda behov, i synnerhet sådana med 

funktionsnedsättning, och personer från 

missgynnade miljöer är av särskild art. Det 

bör göras mer för att främja möjligheterna 

för personer med särskilda behov och 

personer från missgynnade miljöer att delta 

i programmet och deras tillgång till 

programmet bör underlättas. 

Or. en 

 

 


