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25.1.2017 A8-0389/31 

Pozměňovací návrh  31 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. zdůrazňuje, že navzdory hospodářské, 

finanční a sociální krizi se počet 

absolvovaných studijních pobytů v 

zahraničí prostřednictvím programu 

Erasmus od roku 2008 neustále zvyšuje; 

upozorňuje na skutečnost, že ve stejné 

době se exponenciálně zvýšil počet 

zahraničních pracovních stáží; dospěl k 

závěru, že mladí lidé zřejmě považují 

pracovní stáže za skvělou příležitost ke 

zlepšení své zaměstnatelnosti; doporučuje, 

aby Komise a národní agentury, 

organizátoři a instituce vzali tento vývoj na 

vědomí; 

78. zdůrazňuje, že navzdory hospodářské, 

finanční a sociální krizi se počet 

absolvovaných studijních pobytů v 

zahraničí prostřednictvím programu 

Erasmus od roku 2008 neustále zvyšuje; 

upozorňuje na skutečnost, že ve stejné 

době se exponenciálně zvýšil počet 

zahraničních pracovních stáží; dospěl k 

závěru, že mladí lidé zřejmě považují 

pracovní stáže za skvělou příležitost ke 

zlepšení své zaměstnatelnosti, avšak je 

znepokojen skutečností, že nemožnost 

nalézt zaměstnání doma později povede 

tyto mladé lidi k tomu, že se v budoucnosti 

nechtěně stanou vyslanými pracovníky; 

doporučuje, aby Komise a národní 

agentury, organizátoři a instituce vzali 

tento vývoj na vědomí; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Pozměňovací návrh  32 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. podporuje větší mobilitu ve vzdělávání 

a učňovských programech a stážích v 

rámci programů záruky pro mladé lidi a 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí s cílem pokusit se snížit 

vysokou míru nezaměstnanosti mladých 

lidí a zeměpisnou nerovnováhu v rámci 

Evropské unie; 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Pozměňovací návrh  33 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 88 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

88. vybízí členské státy, aby za účelem 

podpory mobility učitelů, přednášejících a 

neakademických pracovníků uznaly jejich 

účast v programech mobility za důležitou 

součást jejich kariérního postupu, a pokud 

možno zavedly systém odměňování 

spojený s účastí v programech mobility, a 

to například v podobě finančních odměn 

nebo snížení pracovní zátěže; 

88. vybízí členské státy, aby za účelem 

podpory mobility učitelů, přednášejících a 

neakademických pracovníků uznali jejich 

účast v programech mobility jako důležitou 

součást jejich kariérního postupu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Pozměňovací návrh  34 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 92 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

92. vyzývá Komisi, aby pokračovala v úsilí 

o řešení potíží s financováním evropských 

organizací usazených v Bruselu s cílem 

posílit jejich přínos pro rozvoj evropských 

politik v oblasti vzdělávání, odborné 

přípravy, mládeže a sportu; 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Pozměňovací návrh  35 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 100 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

100. doporučuje, aby byl v rámci programu 

Erasmus+ posílen význam a viditelnost 

neformálního vzdělávání, a to jak v případě 

zaměstnanosti mladých lidí, tak vzdělávání 

dospělých, jelikož neformální vzdělávání 

je v oblasti evropského občanství, podpory 

demokracie a výchovy k hodnotám 

důležité; přesto je program vzhledem ke 

svému názvu často spojován pouze s 

formálním vzděláváním; 

100. doporučuje, aby byl v rámci programu 

Erasmus+ posílen význam a viditelnost 

neformálního vzdělávání, a to jak v případě 

zaměstnanosti mladých lidí, tak vzdělávání 

dospělých; přesto je program vzhledem ke 

svému názvu často spojován pouze s 

formálním vzděláváním; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Pozměňovací návrh  36 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 104 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

104. požaduje, aby v novém VFR nebyla 

pouze zaručena stávající výše rozpočtu pro 

příští generaci programů, ale domnívá se, 

že naprosto nezbytným předpokladem pro 

to, aby tento program i nadále sklízel 

úspěchy, je další zvýšení rozpočtu, kterým 

se zajistí, aby výše ročního financování 

pro příští generaci programu byla 

přinejmenším na stejné úrovni jako v 

posledním roce uplatňování stávajícího 

rámce; navrhuje, aby Komise 

prozkoumala, zda by bylo možné zvýšit 

předběžné financování; 

104. požaduje, aby v novém VFR byla 

zaručena stávající výše rozpočtu pro příští 

generaci programů a aby byla doplněna o 

posouzení účinnosti a účelnosti řízení 

finančních prostředků; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Pozměňovací návrh  37 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 108 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

108. poukazuje na to, že na znevýhodněné 

skupiny se konkrétně zaměřuje odvětví 

mládeže; navrhuje, aby byla strategie pro 

začleňování a rozmanitost rozšířena na 

všechna odvětví programu s cílem podpořit 

sociální začleňování a zapojení osob se 

zvláštními potřebami nebo s omezenými 

příležitostmi do programu Erasmus+; 

108. poukazuje na to, že na znevýhodněné 

skupiny se konkrétně zaměřuje odvětví 

mládeže; navrhuje, aby strategie pro 

začleňování a rozmanitost nebyla rozšířena 

na všechna odvětví programu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Pozměňovací návrh  38 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 115 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

115. vyzývá k větší propagaci programů 

mobility u vyšších ročníků 

vysokoškolského vzdělávání, aby se 

zajistila mobilita mezi evropskými 

výzkumnými středisky a dále rozvíjel cíl 

učinit z evropských univerzit univerzity 

mezinárodní; 

115. vyzývá k tomu, aby se rozvíjel cíl 

učinit z evropských univerzit univerzity 

mezinárodní; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Pozměňovací návrh  39 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 118 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

118. připomíná, že v okamžiku významné 

krize týkající se základních hodnot EU 

může program Erasmus+ představovat 

zásadní příležitost k podpoře integrace, 

porozumění a solidarity mezi mladými 

lidmi; vyzývá proto k podpoře integrace 

mladých lidí prostřednictvím seznámení se 

s různými kulturami a tradicemi a 

nezbytností jejich vzájemného 

respektování; 

vypouští se 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Pozměňovací návrh  40 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 126 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

126. žádá Komisi, aby zvážila odpovídající 

řešení situace evropských nevládních 

organizací sídlících v Bruselu, které 

žádají o finanční prostředky od belgických 

národních agentur. 

vypouští se 

Or. en 

 

 


