
 

AM\1115317EL.docx  PE598.429v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

25.1.2017 A8-0389/31 

Τροπολογία  31 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0389/2016 

Milan Zver 
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2015/2327(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. υπογραμμίζει ότι ο αριθμός 

σπουδαστικών περιόδων στο εξωτερικό 

στο πλαίσιο του Erasmus αυξάνεται 

συνεχώς από το 2008, παρά την 

οικονομική, χρηματοπιστωτική και 

κοινωνική κρίση· εφιστά την προσοχή στο 

γεγονός ότι παράλληλα αυξήθηκε σε 

μεγάλο βαθμό και ο αριθμός πρακτικών 

ασκήσεων στο εξωτερικό· συνάγει το 

συμπέρασμα ότι προφανώς οι νέοι 

θεωρούν τις πρακτικές ασκήσεις 

εξαιρετική ευκαιρία για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς τους· συνιστά στην 

Επιτροπή και στους εθνικούς φορείς, 

οργανισμούς και ιδρύματα να λάβουν 

υπόψη αυτή την εξέλιξη· 

78. υπογραμμίζει ότι ο αριθμός 

σπουδαστικών περιόδων στο εξωτερικό 

στο πλαίσιο του Erasmus αυξάνεται 

συνεχώς από το 2008, παρά την 

οικονομική, χρηματοπιστωτική και 

κοινωνική κρίση· εφιστά την προσοχή στο 

γεγονός ότι παράλληλα αυξήθηκε σε 

μεγάλο βαθμό και ο αριθμός πρακτικών 

ασκήσεων στο εξωτερικό· συνάγει το 

συμπέρασμα ότι προφανώς οι νέοι 

θεωρούν τις πρακτικές ασκήσεις 

εξαιρετική ευκαιρία για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητάς τους, αλλά κρίνει 

ανησυχητικό το γεγονός ότι η αδυναμία 

εξεύρεσης εργασίας στον τόπο τους θα 

αναγκάσει τους νέους αυτούς να γίνουν 

στο μέλλον αποσπασμένοι εργαζόμενοι· 

συνιστά στην Επιτροπή και στους εθνικούς 

φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα να 

λάβουν υπόψη αυτή την εξέλιξη· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

86. υποστηρίζει την ενίσχυση της 

κινητικότητας στην εκπαίδευση, τα 

προγράμματα μαθητείας και τις 

περιόδους πρακτικής άσκησης στην 

εργασία, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων και των εγγυήσεων για τη νεολαία, 

με στόχο τη μείωση των υψηλών 

ποσοστών ανεργίας των νέων και των 

γεωγραφικών ανισορροπιών εντός της 

ΕΕ· 

διαγράφεται 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

88. προτρέπει τα κράτη μέλη, προκειμένου 

να προαχθεί η κινητικότητα των 

δασκάλων, των καθηγητών και των μελών 

του μη διδακτικού προσωπικού, να 

αναγνωρίσουν τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα κινητικότητας ως σημαντικό 

μέρος της σταδιοδρομίας τους, και να 

θεσπίσουν, ει δυνατόν, ένα σύστημα 

επιβράβευσης που θα συνδέεται με τη 

συμμετοχή σε προγράμματα 

κινητικότητας, για παράδειγμα, υπό τη 

μορφή οικονομικών παροχών ή 

μειωμένου φόρτου εργασίας· 

88. προτρέπει τα κράτη μέλη, προκειμένου 

να προαχθεί η κινητικότητα των 

δασκάλων, των καθηγητών και των μελών 

του μη διδακτικού προσωπικού, να 

αναγνωρίσουν τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα κινητικότητας ως σημαντικό 

μέρος της σταδιοδρομίας τους· 
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92. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων χρηματοδότησης των 

φορέων που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, 

ώστε να μεγαλώσει η συμβολή τους στη 

διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών 

στους τομείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης, της νεολαίας και του 

αθλητισμού· 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1115317EL.docx  PE598.429v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

25.1.2017 A8-0389/35 

Τροπολογία  35 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0389/2016 

Milan Zver 

Εφαρμογή του «Erasmus+» 

2015/2327(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 100 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

100. συνιστά να ενισχυθεί στο πρόγραμμα 

Erasmus+ η σημασία και η προβολή της μη 

τυπικής εκπαίδευσης τόσο για την εργασία 

των νέων όσο και για την εκπαίδευση 

ενηλίκων, δεδομένου ότι στον τομέα της 

ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στην 

προώθηση της δημοκρατίας και τη 

διαπαιδαγώγηση πάνω στις αξίες, η μη 

τυπική εκπαίδευση είναι σημαντική· όμως 

το πρόγραμμα, λόγω της ονομασίας του, 

συνδέεται συχνά μόνο με την τυπική 

εκπαίδευση· 

100. συνιστά να ενισχυθεί στο πρόγραμμα 

Erasmus+ η σημασία και η προβολή της μη 

τυπικής εκπαίδευσης τόσο για την εργασία 

των νέων όσο και για την εκπαίδευση 

ενηλίκων· όμως το πρόγραμμα, λόγω της 

ονομασίας του, συνδέεται συχνά μόνο με 

την τυπική εκπαίδευση· 
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104. όχι μόνο ζητεί να διασφαλιστεί το 

σημερινό επίπεδο χρηματοδότησης για την 

επόμενη γενιά προγραμμάτων στο πλαίσιο 

του νέου ΠΔΠ, αλλά και θεωρεί ότι μια 

περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού η 

οποία θα διατηρεί για την επόμενη γενιά 

προγραμμάτων τουλάχιστον το ίδιο 

επίπεδο ετήσιας χρηματοδότησης με του 

τελευταίου έτους εφαρμογής του 

τρέχοντος πλαισίου, αποτελεί απολύτως 

βασική προϋπόθεση για να συνεχιστεί η 

επιτυχία του προγράμματος· συνιστά να 

διερευνήσει η Επιτροπή τη δυνατότητα 

αύξησης της προχρηματοδότησης· 

104. ζητεί να διασφαλιστεί το σημερινό 

επίπεδο χρηματοδότησης για την επόμενη 

γενιά προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου 

ΠΔΠ, καθώς και να συνοδευτεί από 

αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης 

των δεσμευμένων κονδυλίων· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

108. επισημαίνει ότι για τις μη 

προνομιούχες ομάδες υπάρχει ειδική 

πρόνοια στον τομέα της νεολαίας· 

προτείνει να επεκταθεί η στρατηγική για 

την ένταξη και την πολυμορφία σε όλους 

τους τομείς του προγράμματος, για να 

προαχθεί η κοινωνική ένταξη και η 

συμμετοχή των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες ή με λιγότερες ευκαιρίες στο 

πρόγραμμα Erasmus+· 

108. επισημαίνει ότι για τις μη 

προνομιούχες ομάδες υπάρχει ειδική 

πρόνοια στον τομέα της νεολαίας· 

προτείνει να μην επεκταθεί η στρατηγική 

για την ένταξη και την πολυμορφία σε 

όλους τους τομείς του προγράμματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

115. ζητεί μεγαλύτερη προώθηση των 

προγραμμάτων κινητικότητας στα 

υψηλότερα επίπεδα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης προκειμένου να 

διασφαλιστεί η κινητικότητα μεταξύ των 

ευρωπαϊκών ερευνητικών κέντρων και να 

αναπτυχθεί περαιτέρω ο στόχος της 

διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων· 

115. ζητεί να αναπτυχθεί ο στόχος της 

διεθνοποίησης των ευρωπαϊκών 

πανεπιστημίων· 
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118. υπενθυμίζει ότι σε μια εποχή 

μεγάλης κρίσης των θεμελιωδών αξιών 

της ΕΕ, το εργαλείο Erasmus+ μπορεί να 

αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για την 

προώθηση της ένταξης, της κατανόησης 

και της αλληλεγγύης των νέων· ζητεί, ως 

εκ τούτου, να προαχθεί η ένταξη των 

νέων μέσω της γνώσης διαφορετικών 

πολιτισμών και παραδόσεων και του 

αμοιβαίου και απαραίτητου σεβασμού· 

διαγράφεται 
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126. καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει 

μια ενδεδειγμένη λύση για την περίπτωση 

της ευρωπαϊκού επιπέδου μη 

κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα τις 

Βρυξέλλες που αιτείται κονδύλια σε 

βελγικούς εθνικούς οργανισμούς· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


