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25.1.2017 A8-0389/31 

Amendamentul  31 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 78 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. subliniază că numărul perioadelor de 

studii efectuate în străinătate prin 

programul Erasmus a crescut constant 

începând cu 2008, în pofida crizei 

economice, financiare și sociale; atrage 

atenția asupra faptului că, în același timp, 

numărul stagiilor în străinătate a crescut 

exponențial; concluzionează că stagiile 

sunt în mod evident considerate de către 

tineri o oportunitate excelentă de 

consolidare a capacității lor de inserție 

profesională; recomandă ca Comisia și 

agențiile, organizatorii și instituțiile 

naționale să ia act de această evoluție; 

78. subliniază că numărul perioadelor de 

studii efectuate în străinătate prin 

programul Erasmus a crescut constant 

începând cu 2008, în pofida crizei 

economice, financiare și sociale; atrage 

atenția asupra faptului că, în același timp, 

numărul stagiilor în străinătate a crescut 

exponențial; concluzionează că stagiile 

sunt în mod evident considerate de către 

tineri o oportunitate excelentă de 

consolidare a capacității lor de inserție 

profesională, dar este îngrijorat de faptul 

că imposibilitatea tinerilor de a găsi un 

loc de muncă în țara lor îi va face să 

devină în viitor, în mod involuntar, 

lucrători detașați; recomandă ca Comisia 

și agențiile, organizatorii și instituțiile 

naționale să ia act de această evoluție; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Amendamentul  32 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 86 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

86. mizează pe consolidarea mobilității în 

educație, a programelor de învățare și a 

perioadelor de practică la locul de muncă 

din cadrul programelor Garanția pentru 

tineret și Inițiativa privind ocuparea forței 

de muncă în rândul tinerilor, cu scopul de 

a încerca atenuarea ratelor înalte de 

șomaj în rândul tinerilor și dezechilibrele 

geografice din interiorul Uniunii 

Europene; 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Amendamentul  33 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 88 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

88. încurajează statele membre, în scopul 

de a stimula mobilitatea profesorilor, a 

cadrelor universitare și a personalului non-

academic, să recunoască că participarea 

acestora la programele de mobilitate este o 

parte importantă a evoluției carierei lor, și, 

dacă este posibil, să introducă un sistem 

de recompensare în legătură cu 

participarea la programele de mobilitate, 

de exemplu, sub forma unor beneficii 

financiare sau a reducerii volumului de 

muncă; 

88. încurajează statele membre, în scopul 

de a stimula mobilitatea profesorilor, a 

cadrelor universitare și a personalului non-

academic, să recunoască că participarea 

acestora la programele de mobilitate este o 

parte importantă a evoluției carierei lor; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Amendamentul  34 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 92 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

92. invită Comisia să continue eforturile 

de rezolvare a provocării legate de 

finanțarea organizațiilor europene cu 

sediul în Bruxelles, pentru ca acestea să 

contribuie în continuare la dezvoltarea 

politicilor europene în domeniile 

educației, formării, tineretului și 

sportului; 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Amendamentul  35 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 100 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

100. recomandă creșterea importanței și a 

vizibilității educației non-formale atât 

pentru încadrarea în muncă a tineretului, 

cât și pentru educația adulților în cadrul 

programului Erasmus+, educația non-

formală fiind importantă în sectorul 

cetățeniei europene, pentru promovarea 

democrației și a educației privind valorile; 

cu toate acestea, programul este asociat 

frecvent cu educația formală, datorită 

numelui său; 

100. recomandă creșterea importanței și a 

vizibilității educației non-formale atât 

pentru încadrarea în muncă a tineretului, 

cât și pentru educația adulților în cadrul 

programului Erasmus+; cu toate acestea, 

programul este asociat frecvent cu educația 

formală, datorită numelui său; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Amendamentul  36 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 104 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

104. solicită nu numai garantarea 

actualului nivel bugetar pentru următoarea 

generație de programe în contextul noului 

CFM, dar consideră majorarea 

suplimentară a bugetului, care să asigure 

un nivel de finanțare anuală pentru 

următoarea generație de programe cel 

puțin egal cu nivelul de finanțare pentru 

ultimul an de punere în aplicare a 

cadrului actual, ca o condiție prealabilă 

absolut esențială pentru succesul 

permanent al programului; propune 

explorarea de către Comisie a posibilității 

de a crește prefinanțarea; 

104. solicită garantarea actualului nivel 

bugetar pentru următoarea generație de 

programe în contextul noului CFM, 

precum și ca acest nivel să fie însoțit de o 

evaluare a eficienței și a eficacității 

gestionării fondurilor angajate; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Amendamentul  37 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 108 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

108. indică faptul că grupurile 

dezavantajate sunt vizate în mod specific în 

sectorul tineretului; sugerează extinderea 

Strategiei privind incluziunea și 

diversitatea la toate sectoarele 

programului pentru a promova 

incluziunea socială și participarea 

persoanelor cu nevoi speciale sau cu mai 

puține șanse la programul Erasmus+; 

108. indică faptul că grupurile 

dezavantajate sunt vizate în mod specific în 

sectorul tineretului; sugerează ca Strategia 

privind incluziunea și diversitatea să nu fie 

extinsă la toate sectoarele programului; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Amendamentul  38 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 115 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

115. îndeamnă la o mai bună promovare a 

programelor de mobilitate pentru niveluri 

avansate ale învățământului superior în 

vederea asigurării mobilității între 

centrele de cercetare europene și a 

susținerii obiectivului de internaționalizare 

a universităților europene; 

115. îndeamnă la dezvoltarea obiectivului 

de internaționalizare a universităților 

europene; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Amendamentul  39 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 118 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

118. reamintește faptul că, într-o perioadă 

marcată de o criză deosebită cu privire la 

valorile fundamentale ale UE, 

instrumentul Erasmus+ poate reprezenta 

o ocazie extrem de importantă pentru 

promovarea integrării, înțelegerii și 

solidarității în rândul tinerilor; solicită, 

prin urmare, valorificarea integrării 

tinerilor prin cunoașterea diferitelor 

culturi și tradiții și prin respectarea 

reciprocă și necesară a acestora; 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Amendamentul  40 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului „Erasmus +” 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 126 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

126. invită Comisia să încerce să găsească 

o soluție adecvată pentru situația 

organizațiilor non-guvernamentale de la 

nivel european cu sediul în Bruxelles care 

depun cereri pentru obținerea de fonduri 

la agențiile naționale belgiene; 

eliminat 

Or. en 

 

 


