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25.1.2017 A8-0389/31 

Tarkistus  31 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

78 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

78. korostaa, että Erasmus-järjestelmän 

kautta ulkomailla suoritettujen 

opintojaksojen määrä on kasvanut 

tasaisesti vuodesta 2008 alkaen talous-, 

rahoitus- ja sosiaalikriisistä huolimatta; 

kiinnittää huomiota siihen, että 

samanaikaisesti työharjoittelujen määrä 

ulkomailla on lisääntynyt räjähdysmäisesti; 

toteaa siksi, että nuoret pitävät 

työharjoitteluja itsestään selvästi loistavana 

tilaisuutena parantaa työllistettävyyttään; 

suosittaa, että komissio ja kansalliset 

virastot, hankkeiden järjestäjät ja 

oppilaitokset ottavat huomioon tämän 

kehityksen; 

78. korostaa, että Erasmus-järjestelmän 

kautta ulkomailla suoritettujen 

opintojaksojen määrä on kasvanut 

tasaisesti vuodesta 2008 alkaen talous-, 

rahoitus- ja sosiaalikriisistä huolimatta; 

kiinnittää huomiota siihen, että 

samanaikaisesti työharjoittelujen määrä 

ulkomailla on lisääntynyt räjähdysmäisesti; 

toteaa siksi, että nuoret pitävät 

työharjoitteluja itsestään selvästi loistavana 

tilaisuutena parantaa työllistettävyyttään, 

mutta on huolissaan siitä, että 

työnsaannin mahdottomuus kotimaassa 

johtaa siihen, että näistä nuorista tulee 

tulevaisuudessa tahtomattaan lähetettyjä 

työntekijöitä; suosittaa, että komissio ja 

kansalliset virastot, hankkeiden järjestäjät 

ja oppilaitokset ottavat huomioon tämän 

kehityksen; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Tarkistus  32 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

86 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

86. kehottaa vahvistamaan liikkuvuutta 

koulutuksessa, oppisopimusohjelmissa ja 

työharjoittelujaksoissa nuorisotakuun ja 

nuorisotyöllisyysaloitteen yhteydessä, jotta 

voidaan vähentää työttömien nuorten 

suurta määrää sekä EU:n sisäistä 

maantieteellistä eriarvoisuutta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Tarkistus  33 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

88 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

88. kannustaa jäsenvaltioita tunnustamaan 

opettajien, luennoitsijoiden ja muun 

henkilöstön osallistumisen 

liikkuvuusohjelmiin tärkeäksi osaksi 

heidän uransa etenemistä, jotta heidän 

liikkuvuuttaan voidaan edistää, ja 

mahdollisesti ottamaan käyttöön 

liikkuvuusohjelmiin osallistumiseen 

liitetyn palkitsemisjärjestelmän 

esimerkiksi taloudellisten etujen tai 

työmäärän vähentämisen muodossa; 

88. kannustaa jäsenvaltioita tunnustamaan 

opettajien, luennoitsijoiden ja muun 

henkilöstön osallistumisen 

liikkuvuusohjelmiin tärkeäksi osaksi 

heidän uransa etenemistä, jotta heidän 

liikkuvuuttaan voidaan edistää; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Tarkistus  34 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

92 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

92. kehottaa komissiota jatkamaan 

toimiaan ratkaistakseen Brysseliin 

sijoittautuneiden eurooppalaisten 

organisaatioiden rahoitushaasteen, jotta 

voidaan edistää niiden osallistumista 

unionin toimien kehittämiseen koulutus-, 

nuoriso- ja urheilualalla; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Tarkistus  35 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

100 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

100. suosittaa, että epävirallisen 

koulutuksen merkitystä ja näkyvyyttä olisi 

lisättävä sekä nuorisotyöllisyyden että 

aikuiskoulutuksen kannalta Erasmus+ -

ohjelmassa, sillä epävirallinen koulutus 

on tärkeää Euroopan kansalaisuuden 

alalla ja demokratian ja arvokasvatuksen 

edistämisessä; toteaa, että ohjelma liitetään 

kuitenkin usein viralliseen koulutukseen 

vain nimen vuoksi; 

100. suosittaa, että epävirallisen 

koulutuksen merkitystä ja näkyvyyttä olisi 

lisättävä sekä nuorisotyöllisyyden että 

aikuiskoulutuksen kannalta Erasmus+ -

ohjelmassa; toteaa, että ohjelma liitetään 

kuitenkin usein viralliseen koulutukseen 

vain nimen vuoksi; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Tarkistus  36 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

104 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

104. kehottaa turvaamaan uudessa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

rahoituksen nykyisen tason seuraavaa 

ohjelmasukupolvea varten mutta katsoo, 

että määrärahojen lisääminen entisestään 

siten, että varmistetaan seuraavaa 

ohjelmasukupolvea varten rahoituksen 

vuosittainen taso, joka on vähintään sama 

kuin nykyisen kehyksen viimeisenä 

toimeenpanovuonna, on ehdottoman 

tärkeä ennakkoehto ohjelman jatkuvalle 

menestymiselle; ehdottaa, että komissio 

tarkastelee mahdollisuuksia 

ennakkorahoituksen kasvattamiseen; 

104. kehottaa turvaamaan uudessa 

monivuotisessa rahoituskehyksessä 

rahoituksen nykyisen tason seuraavaa 

ohjelmasukupolvea varten ja arvioimaan 

samassa yhteydessä 

maksusitoumusmäärärahojen 

hallinnoinnin vaikuttavuutta ja 

tehokkuutta; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Tarkistus  37 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

108 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

108. tuo esiin, että heikommassa asemassa 

oleviin ryhmiin kiinnitetään erityistä 

huomiota nuorisoalalla; ehdottaa, että 

osallisuus- ja monimuotoisuusstrategia 

laajennetaan koskemaan ohjelman kaikkia 

aloja, jotta voidaan edistää sellaisten 

ihmisten sosiaalista osallisuutta ja 

osallistumista, joilla on erityistarpeita, tai 

joilla on muihin verrattuna vähemmän 

mahdollisuuksia osallistua Erasmus+ -

ohjelmaan; 

108. tuo esiin, että heikommassa asemassa 

oleviin ryhmiin kiinnitetään erityistä 

huomiota nuorisoalalla; ehdottaa, että 

osallisuus- ja monimuotoisuusstrategiaa ei 

uloteta koskemaan ohjelman kaikkia aloja; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Tarkistus  38 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

115 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

115. kehottaa edistämään nykyistä 

enemmän ylemmän asteen 

korkeakoulutuksen liikkuvuusohjelmia, 

jotta voidaan varmistaa liikkuvuus 

eurooppalaisten tutkimuskeskusten välillä 

ja saavuttaa eurooppalaisten yliopistojen 

kansainvälistymistä koskeva tavoite; 

115. kehottaa pyrkimään eurooppalaisten 

yliopistojen kansainvälistymiseen; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Tarkistus  39 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

118 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

118. muistuttaa, että EU:n perusarvoihin 

liittyvän erityisen kriisin yhteydessä 

Erasmus+ -väline voi muodostaa tärkeän 

tilaisuuden edistää nuorten integraatiota 

ja yhteisymmärrystä sekä nuorten välistä 

solidaarisuutta; kehottaa siksi edistämään 

nuorten integraatiota erilaisten 

kulttuurien ja perinteiden tuntemuksen ja 

niiden keskinäisen ja tarpeellisen 

kunnioituksen kautta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Tarkistus  40 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

126 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

126. kehottaa komissiota tarkastelemaan 

asianmukaista ratkaisua sellaisten 

Brysseliin sijoittuneiden unionin tason 

kansalaisjärjestöjen tilanteeseen, jotka 

hakevat tukea Belgian kansallisilta 

toimistoilta; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


