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25.1.2017 A8-0389/31 

Alteração  31 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 78 

 

Proposta de resolução Alteração 

78. Salienta que, apesar da crise 

económica, financeira e social, o número 

de períodos de estudo efetuados pelos 

estudantes no estrangeiro através do 

programa Erasmus tem vindo a aumentar 

constantemente desde 2008; chama a 

atenção para o facto de, simultaneamente, 

o número de estágios no estrangeiro ter 

aumentado exponencialmente; conclui que 

os jovens consideram os estágios como 

uma excelente oportunidade para aumentar 

a sua empregabilidade; recomenda à 

Comissão e às agências, organizações e 

instituições nacionais que tomem 

conhecimento desta evolução; 

78. Salienta que, apesar da crise 

económica, financeira e social, o número 

de períodos de estudo efetuados pelos 

estudantes no estrangeiro através do 

programa Erasmus tem vindo a aumentar 

constantemente desde 2008; chama a 

atenção para o facto de, simultaneamente, 

o número de estágios no estrangeiro ter 

aumentado exponencialmente; conclui que 

os jovens consideram os estágios como 

uma excelente oportunidade para aumentar 

a sua empregabilidade, manifesta, no 

entanto, a sua preocupação com o facto 

de a impossibilidade de encontrar 

trabalho no seu país levar estes jovens a, 

no futuro, tornarem-se involuntariamente 

trabalhadores destacados; recomenda à 

Comissão e às agências, organizações e 

instituições nacionais que tomem 

conhecimento desta evolução; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Alteração  32 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Apoia uma maior mobilidade na 

educação, nos programas e períodos de 

estágio no âmbito da Garantia para a 

Juventude e da Iniciativa para o Emprego 

dos Jovens, no intuito de reduzir os 

elevados níveis de desemprego juvenil e os 

desequilíbrios geográficos no interior da 

União Europeia; 

Suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Alteração  33 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 88 

 

Proposta de resolução Alteração 

88. Exorta os Estados-Membros, no intuito 

de incentivar a mobilidade dos professores, 

formadores e pessoal não docente, a 

reconhecerem a sua participação nos 

programas de mobilidade enquanto parte 

importante da progressão na carreira e, se 

possível, a criarem um sistema de 

compensação que tenha em consideração 

a participação em programas de 

mobilidade, por exemplo, sob a forma de 

benefícios financeiros ou redução do 

volume de trabalho; 

88. Exorta os Estados-Membros, no intuito 

de incentivar a mobilidade dos professores, 

formadores e pessoal não docente, a 

reconhecerem a sua participação nos 

programas de mobilidade enquanto parte 

importante da progressão na carreira; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Alteração  34 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 92 

 

Proposta de resolução Alteração 

92. Insta a Comissão Europeia a 

prosseguir os seus esforços no sentido de 

solucionar o desafio em matéria de 

financiamento relativamente às 

organizações europeias com sede em 

Bruxelas, a fim de aumentar o seu 

contributo para o desenvolvimento das 

políticas europeias nos domínios da 

educação, formação, juventude e 

desporto; 

Suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Alteração  35 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 100 

 

Proposta de resolução Alteração 

100. Recomenda o reforço da importância 

e da visibilidade do ensino não formal, 

tanto no que toca ao emprego dos jovens, 

como à educação para adultos no programa 

Erasmus +, visto que a educação não 

formal é importante para a cidadania 

europeia e a promoção da democracia e 

da educação para os valores; considera, no 

entanto, que o programa é frequentemente 

associado à educação formal, devido ao seu 

nome; 

100. Recomenda o reforço da importância 

e da visibilidade do ensino não formal, 

tanto no que toca ao emprego dos jovens, 

como à educação para adultos no programa 

Erasmus +; considera, no entanto, que o 

programa é frequentemente associado à 

educação formal, devido ao seu nome; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Alteração  36 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 104 

 

Proposta de resolução Alteração 

104. Solicita não só que o atual nível de 

orçamento seja garantido para a próxima 

geração de programas no âmbito do novo 

QFP, mas considera, também, que outro 

aumento orçamental, garantindo um nível 

de financiamento anual para a próxima 

geração de programas de nível pelo 

menos equivalente ao do último ano de 

execução do quadro atual, constitui um 

passo absolutamente fundamental para 

assegurar o êxito do programa; sugere 

que a Comissão estude a possibilidade de 

aumentar o pré-financiamento; 

104. Solicita não só que o atual nível de 

orçamento seja garantido para a próxima 

geração de programas no âmbito do novo 

QFP e acompanhado de uma avaliação da 

eficiência e da eficácia da gestão dos 

fundos autorizados; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Alteração  37 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 108 

 

Proposta de resolução Alteração 

108. Realça que os grupos desfavorecidos 

são especificamente visados no setor da 

juventude; propõe o alargamento da 

estratégia de inclusão e diversidade a todos 

os setores do programa, a fim de promover 

a inclusão social e a participação de 

pessoas com necessidades especiais ou 

com menos hipóteses no âmbito do 

programa Erasmus +; 

108. Realça que os grupos desfavorecidos 

são especificamente visados no setor da 

juventude; propõe que a estratégia de 

inclusão e diversidade não seja alargada a 

todos os setores do programa; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Alteração  38 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 115 

 

Proposta de resolução Alteração 

115. Apela a uma maior promoção dos 

programas de mobilidade para os níveis 

mais avançados do ensino superior, a fim 

de assegurar a mobilidade entre os 

centros de investigação europeus e 

continuar a prosseguir o objetivo de 

internacionalizar as universidades 

europeias; 

115. Apela à prossecução do objetivo de 

internacionalizar as universidades 

europeias; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Alteração  39 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 118 

 

Proposta de resolução Alteração 

118. Recorda que, numa época de 

particular crise dos valores fundamentais 

da UE, o instrumento Erasmus + pode 

constituir uma oportunidade fundamental 

para favorecer a integração, a 

compreensão e a solidariedade entre os 

jovens; preconiza, por isso, a promoção 

da integração dos jovens através da 

sensibilização para as diferentes culturas 

e tradições e para o seu respeito mútuo e 

necessário; 

Suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Alteração  40 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF  

 

Relatório A8-0389/2016 

Milan Zver 

Execução do Programa «Erasmus +» 

2015/2327(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 126 

 

Proposta de resolução Alteração 

126. Insta a Comissão a ponderar uma 

solução adequada à situação das 

organizações não governamentais 

europeias que estão sediadas em Bruxelas 

e que apresentam a sua candidatura para 

obtenção de fundos junto das agências 

nacionais belgas; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


