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25.3.2019 A8-0111/171

Pozměňovací návrh 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ve svém sdělení s názvem 
Posilování evropské identity 
prostřednictvím vzdělávání a kultury ze 
dne 14. listopadu 2017 předložila Komise 
svou vizi, že bude usilovat o vytvoření 
Evropského prostoru vzdělávání do roku 
2025, který by nebyl omezen hranicemi; 
Unie, v níž by se stal samozřejmostí 
studijní či vzdělávací pobyt v jakékoli 
formě či na jakékoli úrovni v jiném 
členském státě a ve které by bylo běžné, že 
lidé kromě své mateřštiny ovládají ještě 
dva další jazyky; Unie, ve které by lidi 
pojil silný pocit identity Evropanů, 
s vědomím evropského kulturního dědictví 
i evropské rozmanitosti. V této souvislosti 
Komise zdůraznila potřebu posílit 
osvědčený program Erasmus+ ve všech 
kategoriích účastníků vzdělávání, na které 
se již vztahuje, a oslovit i studenty 
s omezenými příležitostmi.

(2) Ve svém sdělení s názvem 
Posilování evropské identity 
prostřednictvím vzdělávání a kultury ze 
dne 14. listopadu 2017 předložila Komise 
svou vizi, že bude usilovat o vytvoření 
Evropského prostoru vzdělávání do roku 
2025, který by nebyl omezen hranicemi; 
Unie, v níž by se stal samozřejmostí 
studijní či vzdělávací pobyt v jakékoli 
formě či na jakékoli úrovni v jiném 
členském státě a ve které by bylo běžné, že 
lidé kromě své mateřštiny ovládají ještě 
dva další jazyky; Unie, ve které by lidi 
pojil silný pocit identity Evropanů, 
s vědomím evropského kulturního dědictví 
i evropské rozmanitosti. V této souvislosti 
Komise zdůraznila potřebu posílit 
osvědčený program Erasmus+ ve všech 
kategoriích účastníků vzdělávání, na které 
se již vztahuje, a zejména oslovit i více 
osob s omezenými příležitostmi.
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25.3.2019 A8-0111/172

Pozměňovací návrh 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Evropský parlament, Rada 
a Komise dne 17. listopadu 2017 
slavnostně vyhlásily a podepsaly evropský 
pilíř sociálních práv, který ve své první 
zásadě stanoví, že každý má právo na 
kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné 
vzdělávání a celoživotní učení, aby si 
udržel a nabyl dovednosti, které mu 
umožní podílet se plně na životě 
společnosti a úspěšně zvládat přechody na 
trhu práce.

(4) Evropský parlament, Rada 
a Komise dne 17. listopadu 2017 
slavnostně vyhlásily a podepsaly evropský 
pilíř sociálních práv, který ve své první 
zásadě stanoví, že každý má právo na 
kvalitní a inkluzivní všeobecné a odborné 
vzdělávání a celoživotní učení, aby si 
udržel a nabyl dovednosti a kompetence, 
které mu umožní podílet se plně na životě 
společnosti a úspěšně zvládat přechody na 
trhu práce.
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25.3.2019 A8-0111/173

Pozměňovací návrh 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dne 16. září 2016 v Bratislavě 
zdůraznili vedoucí představitelé 27 
členských států své odhodlání poskytnout 
mladým lidem lepší příležitosti. V 
Římském prohlášení podepsaném dne 25. 
března 2017 se vedoucí představitelé 27 
členských států a Evropská rada, Evropský 
parlament a Evropská komise zavázali, že 
budou usilovat o Unii, kde mladí lidé 
dostávají nejlepší vzdělání a odbornou 
přípravu a mohou studovat a nalézat 
uplatnění po celé Unii; Unii, která chrání 
naše kulturní dědictví a propaguje kulturní 
rozmanitost.

(5) Dne 16. září 2016 v Bratislavě 
zdůraznili vedoucí představitelé 27 
členských států své odhodlání poskytnout 
mladým lidem lepší příležitosti. 
V Římském prohlášení podepsaném dne 
25. března 2017 se vedoucí představitelé 
27 členských států a Evropská rada, 
Evropský parlament a Evropská komise 
zavázali, že budou usilovat o Unii, kde 
mladí lidé dostávají nejlepší vzdělání 
a odbornou přípravu a mohou studovat 
a nalézat stabilní a kvalitní uplatnění po 
celé Unii; Unii, která chrání naše kulturní 
dědictví a propaguje kulturní rozmanitost.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/174

Pozměňovací návrh 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Program by měl mobilizovat 
potenciál bývalých účastníků programu 
Erasmus+ a podporovat činnosti zejména 
sítě absolventů, velvyslanců a EuroPeers a 
povzbuzovat je k tomu, aby působili jako 
multiplikátory programu.

(29) Program by měl mobilizovat 
potenciál bývalých účastníků programu 
Erasmus+ a podporovat činnosti zejména 
sítě absolventů, velvyslanců a EuroPeers 
a povzbuzovat je k tomu, aby působili jako 
multiplikátory programu na místní úrovni.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Pozměňovací návrh 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby se zjednodušily požadavky 
kladené na příjemce, měly by být co 
nejvíce využívány zjednodušené granty ve 
formě paušálních plateb, jednotkových 
nákladů a financování s pevnou sazbou. 
Zjednodušené granty podporující činnosti 
mobility v rámci programu stanovené 
Komisí by měly zohlednit životní 
a existenční náklady dané hostitelské země. 
Komise a národní agentury vysílajících 
zemí by měly mít možnost tyto 
zjednodušené granty uzpůsobit na základě 
objektivních kritérií, zejména s cílem 
zajistit jejich dostupnost pro osoby 
s omezenými příležitostmi. Členským 
státům by mělo být rovněž doporučeno, 
aby v souladu se svými vnitrostátními 
předpisy osvobodily tyto granty od 
veškerých daní a sociálních poplatků. 
Totéž osvobození by se mělo vztahovat na 
veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto 
finanční podporu poskytují dotyčným 
jednotlivcům.

(49) Aby se zjednodušily požadavky 
kladené na příjemce, měly by být co 
nejvíce využívány zjednodušené granty ve 
formě paušálních plateb, jednotkových 
nákladů a financování s pevnou sazbou. 
Zjednodušené granty podporující činnosti 
mobility v rámci programu stanovené 
Komisí by měly zohlednit životní 
a existenční náklady dané hostitelské země. 
Komise a národní agentury vysílajících 
zemí by měly mít možnost tyto 
zjednodušené granty uzpůsobit na základě 
objektivních kritérií, zejména s cílem 
zajistit jejich dostupnost pro osoby 
s omezenými příležitostmi. Vzhledem 
k tomu by granty měly zahrnovat alespoň 
70 % způsobilých nákladů vzniklých 
osobám s omezenými příležitostmi 
v důsledku účasti v programu. Členským 
státům by mělo být rovněž doporučeno, 
aby v souladu se svými vnitrostátními 
předpisy osvobodily tyto granty od 
veškerých daní a sociálních poplatků. 
Totéž osvobození by se mělo vztahovat na 
veřejné nebo soukromé subjekty, které tuto 
finanční podporu poskytují dotyčným 
jednotlivcům.
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25.3.2019 A8-0111/176

Pozměňovací návrh 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) partnerství pro spolupráci a výměny 
osvědčených postupů, včetně partnerství 
malého rozsahu na podporu širšího a 
inkluzivnějšího přístupu k programu;

a) partnerství pro spolupráci, 
vzájemné učení a výměny osvědčených 
postupů, včetně partnerství malého rozsahu 
na podporu širšího a inkluzivnějšího 
přístupu k programu;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Pozměňovací návrh 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
za skupinu EFDD

Zpráva A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Granty zahrnují alespoň 70 % 
způsobilých nákladů vzniklých osobám 
s omezenými příležitostmi v důsledku 
účasti v programu.
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