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25.3.2019 A8-0111/171

Ændringsforslag 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I sin meddelelse om styrkelse af 
den europæiske identitet gennem 
uddannelse og kultur af 14. november 2017 
skitserede Kommissionen sin vision om at 
arbejde hen imod et europæisk 
uddannelsesområde inden 2025, hvor 
læring ikke vil blive hæmmet af 
landegrænser; en Union, hvor det at 
tilbringe en periode i en anden medlemsstat 
for at studere og lære er blevet standarden, 
og hvor det at tale to andre sprog ud over 
ens modersmål er blevet normen; en 
Union, hvor folk har en stærk 
identitetsfølelse som europæere og 
fornemmelse af Europas kulturarv og dens 
mangfoldighed. I den forbindelse 
fremhævede Kommissionen behovet for at 
fremme det velafprøvede program 
Erasmus+ i alle de kategorier af lærende, 
som det allerede dækker, med henblik på at 
nå ud til lærende med færre muligheder.

(2) I sin meddelelse om styrkelse af 
den europæiske identitet gennem 
uddannelse og kultur af 14. november 2017 
skitserede Kommissionen sin vision om at 
arbejde hen imod et europæisk 
uddannelsesområde inden 2025, hvor 
læring ikke vil blive hæmmet af 
landegrænser; en Union, hvor det at 
tilbringe en periode i en anden medlemsstat 
for at studere og lære er blevet standarden, 
og hvor det at tale to andre sprog ud over 
ens modersmål er blevet normen; en 
Union, hvor folk har en stærk 
identitetsfølelse som europæere og 
fornemmelse af Europas kulturarv og dens 
mangfoldighed. I den forbindelse 
fremhævede Kommissionen behovet for at 
fremme det velafprøvede program 
Erasmus+ i alle de kategorier af lærende, 
som det allerede dækker, navnlig med 
henblik på at nå ud til flere personer med 
færre muligheder.

Or. en
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Ændringsforslag 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, som blev højtideligt 
proklameret og underskrevet den 17. 
november 2017 i Göteborg af Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, 
fastsætter som første princip, at alle har ret 
til inkluderende uddannelse og livslang 
læring af høj kvalitet med henblik på at 
bevare og tilegne sig færdigheder, der 
sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i 
samfundslivet og foretage vellykkede 
overgange på arbejdsmarkedet.

(4) Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, som blev højtideligt 
proklameret og underskrevet den 17. 
november 2017 i Göteborg af Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, 
fastsætter som første princip, at alle har ret 
til inkluderende uddannelse og livslang 
læring af høj kvalitet med henblik på at 
bevare og tilegne sig færdigheder og 
kompetencer, der sætter dem i stand til at 
deltage fuldt ud i samfundslivet og foretage 
vellykkede overgange på arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Lederne af de 27 medlemsstater 
understregede den 16. september 2016 i 
Bratislava deres vilje til at skabe bedre 
muligheder for unge. I Romerklæringen, 
som blev underskrevet den 25. marts 2017, 
forpligtede lederne af de 27 medlemsstater 
og af Det Europæiske Råd, Europa-
Parlamentet og Europa-Kommissionen sig 
til at arbejde hen imod en Union, hvor unge 
får den bedste uddannelse og kan studere 
og finde beskæftigelse i hele Unionen; en 
Union, der bevarer vores kulturarv og 
fremmer kulturel mangfoldighed.

(5) Lederne af de 27 medlemsstater 
understregede den 16. september 2016 i 
Bratislava deres vilje til at skabe bedre 
muligheder for unge. I Romerklæringen, 
som blev underskrevet den 25. marts 2017, 
forpligtede lederne af de 27 medlemsstater 
og af Det Europæiske Råd, Europa-
Parlamentet og Europa-Kommissionen sig 
til at arbejde hen imod en Union, hvor unge 
får den bedste uddannelse og kan studere 
og finde stabil og anstændig beskæftigelse 
i hele Unionen; en Union, der bevarer 
vores kulturarv og fremmer kulturel 
mangfoldighed.

Or. en
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Ændringsforslag 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Programmet bør udnytte potentialet 
hos tidligere deltagere i Erasmus+ og støtte 
aktiviteter navnlig alumne-netværk, 
ambassadører og Europeers, ved at 
tilskynde dem til at fungere som 
informationsformidlere for programmet.

(29) Programmet bør udnytte potentialet 
hos tidligere deltagere i Erasmus+ og støtte 
aktiviteter navnlig alumne-netværk, 
ambassadører og Europeers, ved at 
tilskynde dem til at fungere som 
informationsformidlere for programmet, 
navnlig på lokalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at forenkle kravene for 
støttemodtagerne bør den forenklede 
finansiering så vidt muligt bestå af 
engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede 
tilskud eller faste tilskud. De forenklede 
tilskud til programmets mobilitetsaktioner 
som defineret af Kommissionen bør tage 
hensyn til leve- og opholdsomkostningerne 
i værtslandet. Kommissionen og de 
nationale agenturer i afsenderlandene bør 
have mulighed for at justere disse 
forenklede tilskud på grundlag af objektive 
kriterier, navnlig med henblik på at sikre 
unge med færre muligheder adgang til 
programmet. Medlemsstaterne bør også 
tilskyndes til, i overensstemmelse med 
national lovgivning, at fritage disse tilskud 
fra eventuelle skatter og sociale afgifter. 
Samme fritagelse bør gælde for offentlige 
eller private enheder, som yder sådan 
finansiel støtte til de berørte 
enkeltpersoner.

(49) For at forenkle kravene for 
støttemodtagerne bør den forenklede 
finansiering så vidt muligt bestå af 
engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede 
tilskud eller faste tilskud. De forenklede 
tilskud til programmets mobilitetsaktioner 
som defineret af Kommissionen bør tage 
hensyn til leve- og opholdsomkostningerne 
i værtslandet. Kommissionen og de 
nationale agenturer i afsenderlandene bør 
have mulighed for at justere disse 
forenklede tilskud på grundlag af objektive 
kriterier, navnlig med henblik på at sikre 
unge med færre muligheder adgang til 
programmet. I lyset heraf bør tilskud 
dække mindst 70 % af de støtteberettigede 
omkostninger, som personer med færre 
muligheder pådrager sig i forbindelse med 
deltagelsen i programmet.. 
Medlemsstaterne bør også tilskyndes til, i 
overensstemmelse med national 
lovgivning, at fritage disse tilskud fra 
eventuelle skatter og sociale afgifter. 
Samme fritagelse bør gælde for offentlige 
eller private enheder, som yder sådan 
finansiel støtte til de berørte 
enkeltpersoner.
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Ændringsforslag 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) partnerskaber med henblik på 
samarbejde og udveksling af bedste 
praksis, herunder mindre partnerskaber for 
at fremme en bredere og mere inklusiv 
adgang til programmet

a) partnerskaber med henblik på 
samarbejde, peerlæring og udveksling af 
bedste praksis, herunder mindre 
partnerskaber for at fremme en bredere og 
mere inklusiv adgang til programmet

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Ændringsforslag 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
for EFDD-Gruppen

Betænkning A8-0111/2019
Milan Zver
"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. Tilskuddene skal dække mindst 
70 % af de støtteberettigede omkostninger, 
som personer med færre muligheder 
pådrager sig i forbindelse med deltagelsen 
i programmet.

Or. en


