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25.1.2017 A8-0389/31 

Poprawka  31 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 78 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

78. zauważa, że liczba okresów studiów 

odbytych za granicą za pośrednictwem 

programu Erasmus stale rośnie od 2008 

roku mimo kryzysu gospodarczego, 

finansowego i społecznego; zwraca 

jednocześnie uwagę na dynamiczny wzrost 

liczby zagranicznych praktyk 

zawodowych; stwierdza, że młodzież 

najwyraźniej postrzega staże jako 

doskonałą okazję do zwiększenia swoich 

szans na zatrudnienie; zaleca Komisji, 

agencjom narodowym, organizacjom i 

instytucjom uwzględnienie tych tendencji; 

78. zauważa, że liczba okresów studiów 

odbytych za granicą za pośrednictwem 

programu Erasmus stale rośnie od 2008 

roku mimo kryzysu gospodarczego, 

finansowego i społecznego; zwraca 

jednocześnie uwagę na dynamiczny wzrost 

liczby zagranicznych praktyk 

zawodowych; stwierdza, że młodzież 

najwyraźniej postrzega staże jako 

doskonałą okazję do zwiększenia swoich 

szans na zatrudnienie, wyraża jednak 

zaniepokojenie, iż brak możliwości 

znalezienia pracy w kraju spowoduje, że ci 

młodzi ludzie zostaną w przyszłości 

pracownikami delegowanymi wbrew 

swojej woli; zaleca Komisji, agencjom 

narodowym, organizacjom i instytucjom 

uwzględnienie tych tendencji; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Poprawka  32 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

86. popiera wzmocnienie mobilności w 

kształceniu, programy uczenia się i okresy 

praktyk zawodowych w programach 

gwarancji dla młodzieży oraz Inicjatywie 

na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

służące podjęciu próby zniwelowania 

wysokich wskaźników bezrobocia 

młodzieży i nierównowagi geograficznej w 

obrębie Unii Europejskiej; 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Poprawka  33 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 88 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

88. zachęca państwa członkowskie, z 

myślą o wspieraniu mobilności 

nauczycieli, wykładowców i kadr 

pozaakademickich, do uznawania ich 

udziału w programach mobilności jako 

ważnego elementu postępu w ich 

karierach, a jeżeli możliwe, do 

wprowadzenia systemu nagród 

związanych z udziałem w programach 

mobilności – przykładowo w formie 

świadczeń pieniężnych lub zmniejszenia 

obciążenia pracą; 

88. zachęca państwa członkowskie, z 

myślą o wspieraniu mobilności 

nauczycieli, wykładowców i kadr 

pozaakademickich, do uznawania ich 

udziału w programach mobilności jako 

ważnego elementu postępu w ich 

karierach; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Poprawka  34 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 92 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

92. wzywa Komisję do kontynuowania 

wysiłków w celu rozwiązania problemu 

finansowania organizacji europejskich z 

siedzibą w Brukseli, aby promować ich 

wkład w rozwój polityki europejskiej w 

dziedzinach edukacji, szkolenia, młodzieży 

i sportu; 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Poprawka  35 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 100 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

100. zaleca ponadto, aby w programie 

Erasmus+ zwiększyć wyeksponowanie i 

znaczenie kształcenia pozaformalnego 

zarówno dla pracy z młodzieżą, jak i 

edukacji dorosłych, ponieważ właśnie 

kształcenie pozaformalne jest ważne w 

odniesieniu do obywatelstwa 

europejskiego oraz wspierania demokracji 

i tworzenia wartości; ze względu na nazwę 

program jest jednak często utożsamiany 

tylko z kształceniem formalnym; 

100. zaleca ponadto, aby w programie 

Erasmus+ zwiększyć wyeksponowanie i 

znaczenie kształcenia pozaformalnego 

zarówno dla pracy z młodzieżą, jak i 

edukacji dorosłych; ze względu na nazwę 

program jest jednak często utożsamiany 

tylko z kształceniem formalnym; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Poprawka  36 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 104 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

104. wzywa nie tylko do zagwarantowania 

budżetu na obecnym poziomie dla kolejnej 

edycji programu w nowych wieloletnich 

ramach finansowych, ale uważa również, 

że dalsze zwiększanie budżetu 

zapewniające co najmniej taki sam 

poziom rocznego finansowania dla 

kolejnej edycji programów jak poziom 

finansowania w ostatnim roku realizacji 

bieżących ram, stanowi bezwzględnie 

kluczowy warunek wstępny dla 

utrzymania powodzenia programu; 

proponuje Komisji zbadanie możliwości 

zwiększenia wstępnego finansowania; 

104. wzywa do zagwarantowania budżetu 

na obecnym poziomie dla kolejnej edycji 

programu w nowych wieloletnich ramach 

finansowych, wraz z oceną skuteczności i 

efektywności zarządzania przydzielonymi 

środkami; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Poprawka  37 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 108 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

108. zwraca uwagę, że grupy 

defaworyzowane są ujęte jako docelowe w 

sektorze młodzieży; proponuje 

rozszerzenie strategii na rzecz włączenia 

społecznego i różnorodności na wszystkie 

sektory programu w celu promowania 

włączenia społecznego oraz uczestnictwa 

osób o szczególnych potrzebach lub 

mniejszych możliwościach w programie 

Erasmus+; 

108. zwraca uwagę, że grupy 

defaworyzowane są ujęte jako docelowe w 

sektorze młodzieży; proponuje, by nie 

rozszerzać strategii na rzecz włączenia 

społecznego i różnorodności na wszystkie 

sektory programu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Poprawka  38 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 115 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

115. apeluje o większą promocję 

programów mobilności dla 

zaawansowanych szczebli kształcenia na 

poziomie wyższym, służących zapewnieniu 

mobilności między europejskimi 

ośrodkami badawczymi i wsparciu 

realizacji celu umiędzynarodowienia 

europejskich uniwersytetów; 

115. apeluje o wsparcie realizacji celu 

umiędzynarodowienia europejskich 

uniwersytetów; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Poprawka  39 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 118 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

118. przypomina, że w chwili szczególnego 

kryzysu w odniesieniu do podstawowych 

wartości UE, instrument Erasmus+ może 

stanowić zasadniczą okazję sprzyjającą 

integracji, zrozumieniu i solidarności 

wśród młodzieży; zachęca w związku z tym 

do promowania integracji młodzieży 

poprzez poznawanie innych kultur i 

tradycji oraz ich niezbędne wzajemne 

poszanowanie; 

skreśla się 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Poprawka  40 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0389/2016 

Milan Zver 

Wdrażanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 126 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

126. wzywa Komisję do rozważenia 

odpowiedniego rozwiązania w odniesieniu 

do sytuacji organizacji pozarządowych 

szczebla europejskiego z siedzibą w 

Brukseli, które występują o fundusze do 

belgijskich agencji narodowych; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


