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Muudatusettepanek  31 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programmi „Erasmus+“ rakendamine 

2015/2327(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 78 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

78. rõhutab, et õppeperioodide arv 

välismaal programmi „Erasmus“ raames on 

vaatamata majandus-, finants- ja 

sotsiaalkriisile alates 2008. aastast pidevalt 

suurenenud; juhib tähelepanu asjaolule, et 

samal ajal on hoogsalt suurenenud ka 

välismaal läbitavate praktikate arv; teeb 

järelduse, et noored peavad praktikat 

ilmselgelt väga heaks võimaluseks 

parandada oma töölesobivust; soovitab 

komisjonil, riiklikel büroodel, programmi 

elluviijatel ja ametiasutustel seda 

arengusuunda arvesse võtta; 

78. rõhutab, et õppeperioodide arv 

välismaal programmi „Erasmus“ raames on 

vaatamata majandus-, finants- ja 

sotsiaalkriisile alates 2008. aastast pidevalt 

suurenenud; juhib tähelepanu asjaolule, et 

samal ajal on hoogsalt suurenenud ka 

välismaal läbitavate praktikate arv; teeb 

järelduse, et noored peavad praktikat 

ilmselgelt väga heaks võimaluseks 

parandada oma töölesobivust, kuid peab 

muret tekitavaks tõsiasja, et kui noored ei 

leia tööd kodumaal, tekitab see olukorra, 

kus neil tuleb edaspidi oma tahte vastaselt 

hakata lähetatud töötajaks; soovitab 

komisjonil, riiklikel büroodel, programmi 

elluviijatel ja ametiasutustel seda 

arengusuunda arvesse võtta; 

Or. en 
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Punkt 86 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

86. toetab suuremat liikuvust hariduses 

ning noortegarantii algatuse ja noorte 

tööhõive algatuse programmide 

õpipoisiõppeprogrammides ja 

praktikaperioodides, et vähendada noorte 

suurt töötust ja geograafilist ebaühtlust 

Euroopa Liidus; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 88 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

88. julgustab liikmesriike õpetajate, 

õppejõudude ja mitteakadeemiliste 

töötajate liikuvuse soodustamiseks 

tunnustama osalemist 

liikuvusprogrammides nende karjääri 

arengu olulise osana ja võimaluse korral 

kehtestama tasustamissüsteem, mis on 

seotud liikuvusprogrammides 

osalemisega, näiteks rahalises või 

töökoormuse vähendamise vormis; 

88. julgustab liikmesriike õpetajate, 

õppejõudude ja mitteakadeemiliste 

töötajate liikuvuse soodustamiseks 

tunnustama nende osalemist 

liikuvusprogrammides nende karjääri 

arengu olulise osana; 

Or. en 
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Punkt 92 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

92. palub komisjonil jätkata jõupingutusi, 

et lahendada Brüsselis asuvate Euroopa 

organisatsioonide rahastamisega seotud 

probleemid ning edendada seeläbi nende 

panust Euroopa meetmete arengusse 

haridus-, koolitus-, noorte- ja 

spordivaldkonnas; 

välja jäetud 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

100. soovitab lisaks suurendada 

programmis „Erasmus+“ mitteformaalse 

õppe tähtsust ja nähtavust nii noorsootöös 

kui ka täiskasvanuõppes, sest just 

mitteformaalne õpe on tähtis ka Euroopa 

kodakondsuse, demokraatia toetamise ja 

väärtuste kujundamise valdkondades, 

kuigi nime tõttu seostatakse programmi 

tihti ainult kooliharidusega; 

100. soovitab lisaks suurendada 

programmis „Erasmus+“ mitteformaalse 

õppe tähtsust ja nähtavust nii noorsootöös 

kui ka täiskasvanuõppes, kuigi nime tõttu 

seostatakse programmi tihti ainult 

kooliharidusega; 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

25.1.2017 A8-0389/36 

Muudatusettepanek  36 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programmi „Erasmus+“ rakendamine 

2015/2327(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 104 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

104. nõuab mitte ainult praeguse 

eelarvetaseme säilitamist järgmise 

mitmeaastase finantsraamistiku uues 

programmipõlvkonnas, vaid on ka 

arvamusel, et eelarve edasine 

suurendamine, millega tagatakse järgmise 

põlvkonna programmide rahastamine igal 

aastal vähemalt samal tasemel kui 

praeguse raamistiku rakendamise 

viimasel aastal, on programmi jätkuvaks 

eduks ülioluline eeltingimus; teeb 

komisjonile ettepaneku uurida võimalust 

suurendada eelfinantseerimist; 

104. nõuab praeguse eelarvetaseme 

säilitamist järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku uues 

programmipõlvkonnas ning et sellega 

kaasneks kasutatud vahendite haldamise 

tõhususe ja tulemuslikkuse hindamine; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

108. märgib, et ebasoodsamas olukorras 

olevaid rühmi on konkreetselt käsitletud 

vaid noortevaldkonnas; soovitab laiendada 

kaasamis- ja mitmekesisuse strateegiat 

kõigile programmi valdkondadele, et 

edendada erivajadustega inimeste või 

nende, kellel on programmis „Erasmus+“ 

vähem võimalusi, sotsiaalset kaasamist ja 

osalemist; 

108. märgib, et ebasoodsamas olukorras 

olevaid rühmi on konkreetselt käsitletud 

vaid noortevaldkonnas; ei soovita 

laiendada kaasamis- ja mitmekesisuse 

strateegiat kõigile programmi 

valdkondadele; 

Or. en 
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Punkt 115 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

115. kutsub üles edendama rohkem 

kõrghariduse kõrgemate tasemete 

liikuvusprogramme, et tagada liikuvus 

Euroopa teaduskeskuste vahel ning teha 

veelgi tööd eesmärgi nimel muuta Euroopa 

ülikoolid rahvusvaheliseks; 

115. kutsub üles tegema tööd eesmärgi 

nimel muuta Euroopa ülikoolid 

rahvusvaheliseks; 

Or. en 
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Punkt 118 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

118. tuletab meelde, et ELi põhiväärtuste 

praeguse erakorralise kriisi ajal võib 

programm „Erasmus+“ osutuda oluliseks 

võimaluseks, millega edendada 

integratsiooni, mõistmist ja solidaarsust 

noorte hulgas; nõuab seetõttu tungivalt 

noorte integratsiooni edendamist, 

suurendades nende teadlikkust eri 

kultuuridest ja traditsioonidest, aga ka 

vastastikust ja vajalikku üksteise 

austamist; 

välja jäetud 

Or. en 
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Punkt 126 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

126. kutsub komisjoni üles kaaluma 

asjakohast lahendust nende Brüsselis 

asuvate Euroopa tasandi vabaühenduste 

olukorra jaoks, kes taotlevad vahendeid 

Belgia riiklikelt ametitelt; 

välja jäetud 

Or. en 

 

 


