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25.1.2017 A8-0389/31 

Predlog spremembe  31 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. poudarja, da se od leta 2008 število 

študijskih obdobij v tujini, opravljenih v 

okviru programa Erasmus, kljub 

gospodarski, finančni in socialni krizi 

vztrajno povečuje; opozarja, da se je hkrati 

skokovito povečalo število delovnih praks 

v tujini; iz tega sklepa, da mladi delovno 

prakso očitno dojemajo kot odlično 

priložnost za izboljšanje svoje 

zaposljivosti; priporoča Komisiji in 

nacionalnim agencijam, organizatorjem in 

ustanovam, da upoštevajo ta razvoj 

dogodkov; 

78. poudarja, da se od leta 2008 število 

študijskih obdobij v tujini, opravljenih v 

okviru programa Erasmus, kljub 

gospodarski, finančni in socialni krizi 

vztrajno povečuje; opozarja, da se je hkrati 

skokovito povečalo število delovnih praks 

v tujini; iz tega sklepa, da mladi delovno 

prakso očitno dojemajo kot odlično 

priložnost za izboljšanje svoje 

zaposljivosti, vendar je zaskrbljen, da 

bodo v prihodnosti prisiljeni postati 

napoteni delavci, ker ne bodo mogli najti 

dela doma; priporoča Komisiji in 

nacionalnim agencijam, organizatorjem in 

ustanovam, da upoštevajo ta razvoj 

dogodkov; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Predlog spremembe  32 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 86 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

86. poziva k večji mobilnosti na področju 

izobraževanja ter v programih vajeništva 

in pripravništva v okviru Jamstva za 

mlade in Pobude za zaposlovanje mladih, 

da bi zmanjšali visoke stopnje 

brezposelnosti mladih in geografska 

neravnovesja v Evropski uniji; 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Predlog spremembe  33 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 88 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

88. poziva države članice, naj za 

spodbujanje mobilnosti učiteljev, 

predavateljev in neakademskega osebja 

priznajo njihovo udeležbo v programih 

mobilnosti, saj je to pomemben del 

njihovega poklicnega napredovanja, in naj 

po možnosti uvedejo sistem nagrajevanja 

v povezavi z udeležbo v programih 

mobilnosti, na primer v obliki finančne 

pomoči ali zmanjšanja delovne 

obremenitve; 

88. poziva države članice, naj za 

spodbujanje mobilnosti učiteljev, 

predavateljev in neakademskega osebja 

priznajo njihovo udeležbo v programih 

mobilnosti, saj je to pomemben del 

njihovega poklicnega napredovanja; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Predlog spremembe  34 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 92 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

92. poziva Komisijo, naj še naprej poskuša 

rešiti izziv financiranja za evropske 

organizacije s sedežem v Bruslju, da bodo 

lahko več prispevale k razvoju evropskih 

politik na področju izobraževanja, 

usposabljanja, mladine in športa; 

črtano 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

25.1.2017 A8-0389/35 

Predlog spremembe  35 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 100 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

100. poleg tega priporoča, naj se okrepi 

pomen in prepoznavnost neformalnega 

učenja za mladinsko delo pa tudi 

izobraževanje odraslih v okviru programa 

Erasmus+, saj je ravno neformalno učenje 

zelo pomembno na področju evropskega 

državljanstva in spodbujanja demokracije 

in vrednot, program pa se zaradi imena 

pogosto povezuje le s formalnim 

izobraževanjem; 

100. poleg tega priporoča, naj se okrepi 

pomen in prepoznavnost neformalnega 

učenja za mladinsko delo pa tudi 

izobraževanje odraslih v okviru programa 

Erasmus+, program pa se zaradi imena 

pogosto povezuje le s formalnim 

izobraževanjem; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Predlog spremembe  36 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 104 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

104. poziva, naj se sedanja raven proračuna 

zagotovi tudi za naslednjo generacijo 

programov v okviru novega večletnega 

finančnega okvira, ter meni, da je dodatno 

povečanje proračuna, s katerim bi 

zagotavili najmanj tako raven letnega 

financiranja naslednje generacije 

programov kot je bila lanska raven za 

izvrševanje sedanjega okvira, osnovni 

pogoj za nadaljnjo uspešnost programa; 

predlaga, naj Komisija preuči možnost 

povečanja predhodnega financiranja; 

104. poziva, naj se sedanja raven proračuna 

zagotovi tudi za naslednjo generacijo 

programov v okviru novega večletnega 

finančnega okvira, pri čemer je treba 

izvesti oceno uspešnosti in učinkovitosti 

upravljanja dodeljenih sredstev; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Predlog spremembe  37 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 108 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

108. opozarja, da se v mladinskem sektorju 

prikrajšane skupine obravnavajo posebej; 

predlaga, naj se strategija vključenosti in 

različnosti razširi na vse programske 

sektorje, da se v programu Erasmus+ 

spodbudita vključevanje in udeležba ljudi 

s posebnimi potrebami ali z manj 

možnosti; 

108. opozarja, da se v mladinskem sektorju 

prikrajšane skupine obravnavajo posebej; 

predlaga, naj se strategija vključenosti in 

različnosti ne razširi na vse programske 

sektorje; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Predlog spremembe  38 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 115 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

115. poziva k večjemu promoviranju 

programov mobilnosti za višje stopnje 

visokošolskega izobraževanja, da bi 

zagotovili mobilnost med evropskimi 

raziskovalnimi centri in dodatno krepili 

cilj za internacionalizacijo evropskih 

univerz; 

115. poziva k razvoju cilja za 

internacionalizacijo evropskih univerz; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Predlog spremembe  39 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 118 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

118. opozarja, da lahko program 

Erasmus+ v času konkretne krize 

temeljnih vrednot EU predstavlja bistveno 

priložnost za spodbujanje integracije, 

razumevanja in solidarnosti med mladimi; 

zato poziva, naj se integracija mladih 

spodbuja prek spoznavanja različnih 

kultur in tradicij ter njihovega 

vzajemnega in nujnega spoštovanja; 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Predlog spremembe  40 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 126 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

126. poziva Komisijo, naj preuči ustrezno 

rešitev za položaj nevladnih organizacij 

na evropski ravni, ki imajo sedež v 

Bruslju in zaprošajo za sredstva pri 

belgijskih nacionalnih agencijah. 

črtano 

Or. en 

 

 

 


