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LV Vienoti daudzveidībā LV 

25.1.2017 A8-0389/31 

Grozījums Nr.  31 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

78. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

78. uzsver, ka par spīti ekonomikas, 

finanšu un sociālajai krīzei ārvalstīs 

pavadīto studiju periodu skaits, studentiem 

piedaloties „Erasmus” apmaiņas 

programmās, kopš 2008. gada ir pastāvīgi 

palielinājies; vērš uzmanību uz to, ka 

ārvalstīs pavadītu darba prakses periodu 

skaits šajā pašā laikā ir audzis vēl 

dinamiskāk; secina, ka jaunieši, 

acīmredzot, darba praksi uzskata par 

lielisku iespēju uzlabot savu piemērotību 

darba tirgum; iesaka Komisijai, valstu 

aģentūrām, organizatoriem un institūcijām 

ņemt vērā šo tendenci; 

78. uzsver, ka par spīti ekonomikas, 

finanšu un sociālajai krīzei ārvalstīs 

pavadīto studiju periodu skaits, studentiem 

piedaloties „Erasmus” apmaiņas 

programmās, kopš 2008. gada ir pastāvīgi 

palielinājies; vērš uzmanību uz to, ka 

ārvalstīs pavadītu darba prakses periodu 

skaits šajā pašā laikā ir audzis vēl 

dinamiskāk; secina, ka jaunieši, 

acīmredzot, darba praksi uzskata par 

lielisku iespēju uzlabot savu piemērotību 

darba tirgum, tomēr pauž bažas par to, ka 

nākotnē, nespējot atrast darbu savā valstī, 

šiem jauniešiem ne pēc savas gribas 

nāksies kļūt par norīkotiem darbiniekiem 

citā valstī; iesaka Komisijai, valstu 

aģentūrām, organizatoriem un institūcijām 

ņemt vērā šo tendenci; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Grozījums Nr.  32 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

86. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

86. atbalsta lielāku mobilitāti izglītības 

programmās un „Garantijas jauniešiem” 

un „Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas” 

mācekļu apmācības programmās un 

stažēšanās posmos, tā tiecoties mazināt 

augsto jauniešu bezdarba līmeni un 

ģeogrāfisko nelīdzsvarotību Eiropas 

Savienībā; 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Grozījums Nr.  33 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

88. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

88. mudina dalībvalstis veicināt skolotāju, 

pasniedzēju un neakadēmiskā personāla 

mobilitāti, atzīstot viņu dalību mobilitātes 

programmās par būtisku karjeras 

izaugsmes daļu un, ja iespējams, ieviešot 

ar dalību mobilitātes programmās saistītu 

kompensācijas sistēmu, piemēram, 

piešķirot finansiālus stimulus vai 

samazinot darba apjomu; 

88. mudina dalībvalstis veicināt skolotāju, 

pasniedzēju un neakadēmiskā personāla 

mobilitāti, atzīstot viņu dalību mobilitātes 

programmās par būtisku karjeras 

izaugsmes daļu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Grozījums Nr.  34 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

92. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

92. aicina Komisiju turpināt centienus 

rast risinājumu jautājumam par Briselē 

atrodošos Eiropas līmeņa organizāciju 

finansēšanu, lai sekmētu šo organizāciju 

ieguldījumu Eiropas politikas veidošanā 

izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta 

jomā; 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Grozījums Nr.  35 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

100. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

100. iesaka programmā „Erasmus+” gan 

jaunatnes darba, gan pieaugušo izglītības 

jomā palielināt neformālās izglītības 

nozīmi un atpazīstamību, jo tieši 

neformālajai izglītībai ir liela nozīme 

Eiropas pilsoniskuma, kā arī demokrātijas 

veicināšanā un vērtību ieaudzināšanā, 
tomēr programma sava nosaukuma dēļ 

bieži vien asociējas tikai ar formālo 

izglītību; 

100. iesaka programmā „Erasmus+” gan 

jaunatnes darba, gan pieaugušo izglītības 

jomā palielināt neformālās izglītības 

nozīmi un atpazīstamību; programma sava 

nosaukuma dēļ tomēr bieži vien asociējas 

tikai ar formālo izglītību; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Grozījums Nr.  36 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

104. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

104. prasa ne vien garantēt, lai nākamā 

perioda programmas budžets nākamajā 

daudzgadu finanšu shēmā tiktu saglabāts 

pašreizējā līmenī, bet arī uzskata, ka 

absolūti būtisks priekšnoteikums tam, lai 

programma turpinātu darboties ar 

panākumiem, ir palielināt budžetu vēl 

vairāk, nodrošinot nākamā perioda 

programmai tādu ikgadējā finansējuma 

apmēru, kas būtu vismaz tādā pašā līmenī 

kā pašreizējās shēmas pēdējā īstenošanas 

gadā; ierosina, ka Komisijai būtu 

jānoskaidro iespējas palielināt 

priekšfinansējumu; 

104. prasa garantēt, lai nākamā perioda 

programmas budžets nākamajā daudzgadu 

finanšu shēmā tiktu saglabāts pašreizējā 

līmenī, līdztekus veicot novērtējumu par 

piešķirto līdzekļu pārvaldības efektivitāti 

un lietderību; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Grozījums Nr.  37 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

108. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

108. norāda, ka nelabvēlīgā situācijā esošās 

grupas ir viena no mērķgrupām jaunatnei 

veltītajā nodaļā; ierosina paplašināt 

iekļautības un daudzveidības stratēģijas 

tvērumu, attiecinot to uz visām 

programmas nozarēm, lai veicinātu to 

personu sociālo iekļautību un dalību 

programmā „Erasmus+”, kurām ir īpašas 

vajadzības vai mazāk iespēju; 

108. norāda, ka nelabvēlīgā situācijā esošās 

grupas ir viena no mērķgrupām jaunatnei 

veltītajā nodaļā; ierosina nepaplašināt 

iekļautības un daudzveidības stratēģijas 

tvērumu, t. i. neattiecināt to uz visām 

programmas nozarēm; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Grozījums Nr.  38 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

115. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

115. prasa labāk veicināt mobilitātes 

programmas augstākās izglītības 

augstākajos līmeņos, lai nodrošinātu 

mobilitāti starp Eiropas pētniecības 

centriem un turpinātu izvērst Eiropas 

augstskolu internacionalizācijas mērķi; 

115. prasa izvērst Eiropas augstskolu 

internacionalizācijas mērķi; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Grozījums Nr.  39 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

118. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

118. atgādina, ka laikā, kad ES 

pamatvērtības piedzīvo īpašu krīzi, 

„Erasmus+” ir instruments, kas var 

nodrošināt būtiskas iespējas veicināt 

integrāciju, sapratni un solidaritāti 

jauniešu vidū; tādēļ prasa veicināt 

jauniešu integrāciju, radot viņos izpratni 

par dažādām kultūrām un tradīcijām un 

to savstarpējas respektēšanas 

nepieciešamību; 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Grozījums Nr.  40 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

126. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

126. aicina Komisiju apsvērt piemērotu 

risinājumu to Eiropas līmeņa nevalstisko 

organizāciju situācijai, kuru atrašanās 

vieta ir Briselē un kuras piesakās 

finansējumam valsts aģentūrās Beļģijā; 

svītrots 

Or. en 

 

 


