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25.1.2017 A8-0389/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. zdôrazňuje, že počet študijných období 

dokončených v zahraničí v rámci programu 

Erasmus od roku 2008 neustále rastie, a to 

aj napriek hospodárskej, finančnej 

a sociálnej kríze; upriamuje pozornosť 

na to, že zároveň sa exponenciálne zvýšil 

počet pracovných stáží v zahraničí; 

usudzuje, že mladí ľudia zjavne považujú 

pracovné stáže za skvelú príležitosť na 

zlepšenie svojej zamestnateľnosti; 

odporúča, aby Komisia a národné agentúry, 

organizátori a inštitúcie vzali tento vývoj 

na vedomie; 

78. zdôrazňuje, že počet študijných období 

dokončených v zahraničí v rámci programu 

Erasmus od roku 2008 neustále rastie, a to 

aj napriek hospodárskej, finančnej 

a sociálnej kríze; upriamuje pozornosť 

na to, že zároveň sa exponenciálne zvýšil 

počet pracovných stáží v zahraničí; 

odporúča, aby Komisia a národné agentúry, 

organizátori a inštitúcie vzali tento vývoj 

na vedomie, ale obáva sa, že ak si mladí 

ľudia nebudú schopní nájsť prácu doma, 

povedie to k tomu , že sa proti svojej vôli 

stanú v budúcnosti vyslanými 

pracovníkmi; odporúča, aby Komisia 

a národné agentúry, organizátori 

a inštitúcie vzali tento vývoj na vedomie; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 86 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

86. podporuje väčšiu mobilitu 

vo vzdelávaní, v programoch učňovskej 

prípravy a počas stáží v rámci programov 

záruky pre mladých ľudí a iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

s cieľom pokúsiť sa o zníženie vysokej 

úrovne nezamestnanosti mladých ľudí 

a geografických nerovnováh v rámci 

Európskej únie; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1115317SK.docx  PE598.429v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

25.1.2017 A8-0389/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 88 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

88. povzbudzuje členské štáty, 

aby v záujme podporenia mobility 

učiteľov, prednášajúcich 

a neakademických pracovníkov uznali ich 

účasť na programoch mobility ako dôležitú 

časť ich kariérneho rozvoja, a ak je to 

možné, zaviedli systém odmien spojený 

s účasťou na programoch mobility, 

napríklad formou finančných výhod alebo 

zníženia pracovného zaťaženia; 

88. povzbudzuje členské štáty, aby v 

záujme podporenia mobility učiteľov, 

prednášajúcich a neakademických 

pracovníkov uznali ich účasť na 

programoch mobility ako dôležitú časť ich 

kariérneho rozvoja; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 92 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

92. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 

v úsilí o vyriešenie problému financovania 

pre európske organizácie sídliace 

v Bruseli s cieľom zvýšiť ich príspevok 

k rozvoju európskych politík v oblasti 

vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže 

a športu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 100 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

100. odporúča zvýšenie významu 

a viditeľnosti neformálneho vzdelávania 

pre zamestnávanie mládeže a aj pre 

vzdelávanie dospelých v programe 

Erasmus+, lebo neformálne vzdelávanie je 

dôležité najmä v oblastiach európskeho 

občianstva, ako aj podpory demokracie 

a budovania hodnôt; tento program je však 

pre svoj názov často spájaný len 

s formálnym vzdelávaním; 

100. odporúča zvýšenie významu 

a viditeľnosti neformálneho vzdelávania 

pre zamestnávanie mládeže a aj pre 

vzdelávanie dospelých v programe 

Erasmus+; tento program je však pre svoj 

názov často spájaný len s formálnym 

vzdelávaním; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 104 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

104. žiada nielen zabezpečenie súčasnej 

úrovne rozpočtu pre nasledujúcu generáciu 

programu v novom VFR, ale domnieva sa, 

že ďalšie zvýšenie rozpočtu, ktoré 

zabezpečí úroveň ročného financovania 

pre ďalšiu generáciu programov 

najmenej na rovnakej úrovni ako počas 

posledného roku vykonávania súčasného 

rámca, je absolútne nevyhnutým 

predpokladom pre ďalší úspech 

programu; navrhuje, aby Komisia 

preskúmala možnosť zvýšiť predbežné 

financovanie; 

104. žiada zabezpečenie súčasnej úrovne 

rozpočtu pre nasledujúcu generáciu 

programu v novom VFR spoločne s 

posúdením efektívnosti a účinnosti 

hospodárenia s viazanými prostriedkami; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 108 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

108. naznačuje, že na znevýhodnené 

skupiny sa program osobitne zameriava 

v sektore mládeže; navrhuje rozšírenie 

stratégie začlenenia a rozmanitosti na 

všetky sektory programu s cieľom 

podporiť sociálne začlenenie a účasť ľudí 

s osobitnými potrebami alebo s menším 

počtom príležitostí na programe 

Erasmus+; 

108. naznačuje, že na znevýhodnené 

skupiny sa program osobitne zameriava 

v sektore mládeže; navrhuje nerozširovať 

stratégiu začlenenia a rozmanitosti na 

všetky sektory programu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 115 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

115. žiada väčšiu podporu programov 

mobility pre pokročilé úrovne vyššieho 

vzdelávania s cieľom zabezpečiť mobilitu 

medzi európskymi výskumnými 

strediskami a ďalej rozvíjať cieľ, ktorým 

je premeniť európske univerzity na 

medzinárodné; 

115. žiada rozvíjať cieľ, ktorým je 

premeniť európske univerzity na 

medzinárodné; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 118 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

118. pripomína, že najmä v čase 

významnej krízy týkajúcej sa základných 

hodnôt EÚ môže byť program Erasmus+ 

hlavnou príležitosťou na podporu 

integrácie, porozumenia a solidarity medzi 

mladými ľuďmi; požaduje preto, aby sa 

integrácia mladých ľudí podporovala 

prostredníctvom spoznávania rôznych 

kultúr a tradícií a ich vzájomného 

a nutného rešpektovania; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 126 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

126. vyzýva Komisiu, aby rozhodla 

o vhodnom riešení situácie mimovládnych 

organizácií na európskej úrovni sídliacich 

v Bruseli, ktoré žiadajú o finančné 

prostriedky belgické národné agentúry; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


