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25.1.2017 A8-0389/31 

Amendement  31 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78.  benadrukt dat het aantal studenten 

dat in het kader van Erasmus een deel van 

zijn opleiding in het buitenland volgt, sinds 

2008 gestaag is toegenomen, ondanks de 

economische, financiële en sociale crisis; 

wijst erop dat het aantal in het buitenland 

volbrachte stages tegelijkertijd 

exponentieel is gestegen; concludeert dat 

stages door jongeren blijkbaar worden 

beschouwd als een uitgelezen kans om hun 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 

verbeteren; beveelt de Commissie en 

nationale agentschappen, organisatoren en 

instellingen aan rekening te houden met 

deze ontwikkeling; 

78.  benadrukt dat het aantal studenten 

dat in het kader van Erasmus een deel van 

zijn opleiding in het buitenland volgt, sinds 

2008 gestaag is toegenomen, ondanks de 

economische, financiële en sociale crisis; 

wijst erop dat het aantal in het buitenland 

volbrachte stages tegelijkertijd 

exponentieel is gestegen; concludeert dat 

stages door jongeren blijkbaar worden 

beschouwd als een uitgelezen kans om hun 

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te 

verbeteren, maar vreest dat de 

onmogelijkheid om thuis werk te vinden 

ertoe zal leiden dat deze jongeren in de 

toekomst gedetacheerde werknemers 

worden; beveelt de Commissie en 

nationale agentschappen, organisatoren en 

instellingen aan rekening te houden met 

deze ontwikkeling; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Amendement  32 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 86 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

86.  is er voorstander van om de 

mobiliteit in het onderwijs en in de 

leerprogramma's en de stageperiodes van 

de jongerengarantie en het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief te 

versterken, teneinde de hoge 

jeugdwerkloosheid en de geografische 

onevenwichtigheden binnen de EU terug 

te dringen; 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Amendement  33 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 88 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

88.  moedigt de lidstaten aan om ter 

stimulering van de mobiliteit van leraren, 

docenten en niet-academisch personeel hun 

deelname aan mobiliteitsprogramma's in 

aanmerking te nemen als belangrijke 

schakel in hun carrièreverloop, en zo 

mogelijk een beloningssysteem voor de 

deelname aan mobiliteitsprogramma's in 

te voeren, bijvoorbeeld in de vorm van 

financiële voordelen of vermindering van 

de werklast; 

88.  moedigt de lidstaten aan om ter 

stimulering van de mobiliteit van leraren, 

docenten en niet-academisch personeel hun 

deelname aan mobiliteitsprogramma's in 

aanmerking te nemen als belangrijke 

schakel in hun carrièreverloop; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Amendement  34 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 92 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

92.  verzoekt de Commissie te blijven 

zoeken naar een oplossing voor de 

financieringsproblematiek van in Brussel 

gevestigde Europese organisaties, 

teneinde hun bijdrage aan de 

ontwikkeling van Europees beleid op het 

gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en 

sport te ondersteunen; 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Amendement  35 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 100 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

100.  beveelt aan om, zowel ten behoeve 

van de werkgelegenheid onder jongeren als 

voor het onderwijs aan volwassenen in 

Erasmus+, een grotere betekenis en meer 

zichtbaarheid te verlenen aan niet-formeel 

onderwijs, omdat dergelijk onderwijs 

belangrijk is voor het Europees 

burgerschap en voor de bevordering van 

de democratie en het waardenonderwijs; 

wijst er echter op dat het programma op 

grond van zijn naam vaak alleen met 

formeel onderwijs wordt geassocieerd; 

100.  beveelt aan om, zowel ten behoeve 

van de werkgelegenheid onder jongeren als 

voor het onderwijs aan volwassenen in 

Erasmus+, een grotere betekenis en meer 

zichtbaarheid te verlenen aan niet-formeel 

onderwijs; wijst er echter op dat het 

programma op grond van zijn naam vaak 

alleen met formeel onderwijs wordt 

geassocieerd; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Amendement  36 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 104 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

104.  wenst niet alleen dat in het nieuwe 

MFK de huidige begrotingsomvang voor 

de volgende programmageneratie wordt 

gehandhaafd, maar is van mening dat een 

verdere verhoging van de begroting, 

waarmee voor de volgende 

programmageneratie ten minste hetzelfde 

jaarlijkse financieringsniveau 

gegarandeerd wordt als dat van het laatste 

uitvoeringsjaar van het huidige kader, een 

conditio sine qua non is om het succes 

van het programma te kunnen 

bestendigen; stelt voor dat de Commissie 

de mogelijkheid van een hogere 

voorfinanciering onderzoekt; 

104.  dringt erop aan dat in het nieuwe 

MFK de huidige begrotingsomvang voor 

de volgende programmageneratie wordt 

gehandhaafd en dat dit gepaard gaat met 

een evaluatie van de efficiëntie en 

doeltreffendheid van het beheer van 
vastgelegde middelen; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Amendement  37 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 108 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

108.  wijst erop dat het programma in de 

jeugdsector specifiek op 

achterstandsgroepen is gericht; stelt voor 

de strategie voor inclusie en diversiteit uit 

te breiden naar alle programmasectoren om 

de sociale inclusie te bevorderen en de 

deelname van mensen met speciale 

behoeften en kansarmen aan het 

Erasmus+-programma te stimuleren; 

108.  wijst erop dat het programma in de 

jeugdsector specifiek op 

achterstandsgroepen is gericht; stelt voor 

de strategie voor inclusie en diversiteit niet 

uit te breiden naar alle programmasectoren; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Amendement  38 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 115 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

115.  roept ertoe op meer ruchtbaarheid 

te geven aan de mobiliteitsprogramma's 

voor gevorderde niveaus van hoger 

onderwijs, om de mobiliteit tussen 

onderzoekscentra in Europa te 

waarborgen en de beoogde 

internationalisering van de Europese 

universiteiten dichterbij te brengen; 

115.  roept ertoe op de beoogde 

internationalisering van de Europese 

universiteiten dichterbij te brengen; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Amendement  39 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 118 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

118.  herinnert eraan dat Erasmus+ in 

tijden van ernstige crisis ten aanzien van 

de fundamentele waarden van de EU, een 

ideale kans kan bieden om de integratie 

van en het wederzijds begrip en de 

solidariteit tussen jongeren te bevorderen; 

wenst derhalve dat de integratie van 

jongeren wordt bevorderd door hen zowel 

kennis over andere culturen en tradities 

als wederzijds en onontbeerlijk respect 

voor die culturen en tradities bij te 

brengen; 

Schrappen 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Amendement  40 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0389/2016 

Milan Zver 

Uitvoeringsverslag Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 126 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

126.  roept de Commissie op na te 

denken over een passende oplossing voor 

de situatie van de in Brussel gevestigde 

Europese niet-gouvernementele 

organisaties die middelen aanvragen bij 

Belgische nationale agentschappen; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


