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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

25.1.2017 A8-0389/31 

Módosítás  31 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

78 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. hangsúlyozza, hogy a gazdasági, 

pénzügyi és szociális válság ellenére 2008 

óta folyamatosan nő az Erasmus rendszer 

keretében külföldön töltött tanulmányi 

időszakok száma; felhívja a figyelmet arra, 

hogy a külföldi szakmai gyakorlatok száma 

ugyanakkor exponenciálisan nőtt; arra a 

következtetésre jut, hogy a fiatalok a 

külföldi szakmai gyakorlatot kiváló 

lehetőségnek tekintik 

foglalkoztathatóságuk javítására; ajánlja, 

hogy a Bizottság és a nemzeti 

ügynökségek, szervezők és intézmények 

vegyék figyelembe ezt a fejleményt; 

78. hangsúlyozza, hogy a gazdasági, 

pénzügyi és szociális válság ellenére 2008 

óta folyamatosan nő az Erasmus rendszer 

keretében külföldön töltött tanulmányi 

időszakok száma; felhívja a figyelmet arra, 

hogy a külföldi szakmai gyakorlatok száma 

ugyanakkor exponenciálisan nőtt; arra a 

következtetésre jut, hogy a fiatalok a 

külföldi szakmai gyakorlatot kiváló 

lehetőségnek tekintik 

foglalkoztathatóságuk javítására, de 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy ha 

képtelenek otthon munkahelyet találni, az 

ahhoz vezethet, hogy ezek a fiatalok a 

jövőben akaratlanul kiküldött 

munkavállalók lesznek; ajánlja, hogy a 

Bizottság és a nemzeti ügynökségek, 

szervezők és intézmények vegyék 

figyelembe ezt a fejleményt; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/32 

Módosítás  32 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

86 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

86. a magas ifjúsági munkanélküliség és 

az Unión belüli földrajzi egyenlőtlenségek 

enyhítése érdekében támogatja a nagyobb 

fokú mobilitást az oktatási és 

tanulószerződéses gyakorlati képzési 

programokban, valamint az ifjúsági 

garancia és az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés keretében megvalósuló 

szakmai gyakorlatokat; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/33 

Módosítás  33 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

88 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

88. ösztönzi a tagállamokat, hogy a 

tanárok, előadók és nem egyetemi 

személyzet mobilitásának előmozdításáért 

ismerje el karrier-előmenetelük fontos 

részeként a mobilitási programokban való 

részvételüket, és amennyiben lehetséges, 

vezessen be a mobilitási programokban 

való részvételhez kötött jutalmazási 

rendszert, például pénzügyi előnyök vagy 

a munkateher csökkentése formájában; 

88. ösztönzi a tagállamokat, hogy a 

tanárok, előadók és nem egyetemi 

személyzet mobilitásának előmozdításáért 

ismerje el karrier-előmenetelük fontos 

részeként a mobilitási programokban való 

részvételüket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/34 

Módosítás  34 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

92 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

92. felszólítja az Európai Bizottságot, 

hogy folytassa a brüsszeli székhelyű 

európai szervezetek finanszírozása 

jelentette kihívás megoldására tett 

erőfeszítéseket, hogy a továbbiakban is 

hozzájárulhassanak az oktatás, 

szakképzés, ifjúsági ügyek és a sport terén 

az európai szakpolitikák fejlesztéséhez; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/35 

Módosítás  35 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

100 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

100. javasolja a nem formális oktatás 

jelentőségének és láthatóságának növelését 

az Erasmus+ -on belül mind az ifjúsági 

foglalkoztatás, mind pedig a felnőttoktatás 

szempontjából, minthogy a nem formális 

oktatás az európai polgársági ágazatban, 

a demokrácia terjesztésében és az 

értékekről szóló nevelésben nagyon 

jelentős; ugyanakkor a programot – 

nevének tulajdoníthatóan – gyakran csak a 

formális oktatással asszociálják; 

100. javasolja a nem formális oktatás 

jelentőségének és láthatóságának növelését 

az Erasmus+ -on belül mind az ifjúsági 

foglalkoztatás, mind pedig a felnőttoktatás 

szempontjából; ugyanakkor a programot – 

nevének tulajdoníthatóan – gyakran csak a 

formális oktatással asszociálják; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/36 

Módosítás  36 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

104 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

104. kéri, hogy ne csak a jelenlegi 

költségvetési szintet biztosítsák a többéves 

pénzügyi terven belül a programok új 

generációja számára, de úgy véli, hogy a 

költségvetés további növelése – ami a 

programok következő generációjának éves 

finanszírozási szintjét legalább a jelenlegi 

keret utolsó végrehajtási évének szintjén 

biztosítja – jelentős előfeltétel a program 

sikerének folytatása szempontjából; 

javasolja, hogy a Bizottság vegye 

fontolóra az előfinanszírozás növelésének 

lehetőségét; 

104. kéri, hogy a jelenlegi költségvetési 

szintet biztosítsák a többéves pénzügyi 

terven belül a programok új generációja 

számára, és ezt kísérje az előirányzott 

alapok kezelésének hatékonyságára és 

eredményességére vonatkozó értékelés; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/37 

Módosítás  37 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

108 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

108. jelzi, hogy a hátrányos helyzetű 

csoportok csak specifikusan vannak 

megcélozva az ifjúsági ágazatban; 

javasolja, hogy a befogadásra és a 

sokszínűségre vonatkozó stratégiát minden 

programágazatra terjesszék ki, a sajátos 

szükségletű vagy kevesebb lehetőséggel 

bíró személyek társadalmi befogadásának 

és az Erasmus+ programban való 

részvételének előmozdítása érdekében; 

108. jelzi, hogy a hátrányos helyzetű 

csoportok csak specifikusan vannak 

megcélozva az ifjúsági ágazatban; 

javasolja, hogy a befogadásra és a 

sokszínűségre vonatkozó stratégiát ne 

terjesszék ki minden programágazatra; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/38 

Módosítás  38 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

115 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

115. felszólít a felsőoktatás magasabb 

szintjeinek szóló mobilitási programok 

fokozott népszerűsítésére az európai 

kutatóközpontok közötti mobilitás 

biztosítása, valamint az európai egyetemek 

nemzetközivé válásának elősegítésére; 

115. felszólít az európai egyetemek 

nemzetközivé válására vonatkozó 

célkitűzés kialakítására; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/39 

Módosítás  39 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

118 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

118. emlékeztet arra, hogy az Unió 

alapvető értékeinek rendkívüli válsága 

idején az Erasmus+ eszköz fontos 

lehetőséget kínálhat a fiatalok közötti 

integráció, megértés és szolidaritás 

elősegítésére; ennélfogva sürgeti a 

fiatalok integrációjának megerősítését a 

különböző kultúrák és hagyományok 

ismeretén, valamint kölcsönös és 

elengedhetetlen tiszteletén keresztül; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/40 

Módosítás  40 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

126 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

126. felhívja a Bizottságot annak 

mérlegelésére, hogy mi lenne a megfelelő 

megoldás a brüsszeli székhelyű, európai 

szintű nem kormányzati szervezetek 

helyzetére, amelyek a belga nemzeti 

ügynökségeknél pályáznak forrásokra; 

törölve 

Or. en 

 

 


