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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

25.3.2019 A8-0111/171

Τροπολογία 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
μέσω της εκπαίδευσης και του 
Πολιτισμού», της 14ης Νοεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της να 
εργαστεί για τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 
2025, όπου η μάθηση δεν θα εμποδίζεται 
από σύνορα· μια Ένωση όπου η παραμονή 
σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, 
μάθηση ή εργασία με οποιαδήποτε μορφή 
και σε οποιοδήποτε πλαίσιο είναι κάτι το 
συνηθισμένο και όπου η γνώση δύο άλλων 
γλωσσών πέραν της μητρικής είναι ο 
κανόνας· μια Ένωση στην οποία οι 
άνθρωποι θα έχουν έντονο το αίσθημα της 
ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και 
πολυμορφίας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη 
να ενισχυθεί το δοκιμασμένο πρόγραμμα 
Erasmus+ σε όλες τις κατηγορίες 
σπουδαστών που ήδη καλύπτει και να 
απευθυνθεί σε εκπαιδευόμενους με 
λιγότερες ευκαιρίες.

(2) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 
μέσω της εκπαίδευσης και του 
Πολιτισμού», της 14ης Νοεμβρίου 2017, η 
Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της να 
εργαστεί για τη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης μέχρι το 
2025, όπου η μάθηση δεν θα εμποδίζεται 
από σύνορα· μια Ένωση όπου η παραμονή 
σε άλλο κράτος μέλος για σπουδές, 
μάθηση ή εργασία με οποιαδήποτε μορφή 
και σε οποιοδήποτε πλαίσιο είναι κάτι το 
συνηθισμένο και όπου η γνώση δύο άλλων 
γλωσσών πέραν της μητρικής είναι ο 
κανόνας· μια Ένωση στην οποία οι 
άνθρωποι θα έχουν έντονο το αίσθημα της 
ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και 
πολυμορφίας της Ευρώπης. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή υπογράμμισε την ανάγκη 
να ενισχυθεί το δοκιμασμένο πρόγραμμα 
Erasmus+ σε όλες τις κατηγορίες 
σπουδαστών που ήδη καλύπτει και, ιδίως, 
να απευθυνθεί σε περισσότερα άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

25.3.2019 A8-0111/172

Τροπολογία 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν 
πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει 
ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
κατάρτιση και διά βίου μάθηση 
προκειμένου να διατηρήσει και να 
αποκτήσει δεξιότητες που θα του 
επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην 
κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία 
τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

(4) Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν 
πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει 
ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε 
άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και 
χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, 
κατάρτιση και διά βίου μάθηση 
προκειμένου να διατηρήσει και να 
αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που 
θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως 
στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με 
επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

25.3.2019 A8-0111/173

Τροπολογία 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη 
Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά 
κρατών μελών τόνισαν την 
αποφασιστικότητά τους για την παροχή 
καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη 
Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε 
στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι 
επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν 
προσπάθειες για να εργαστούν για μια 
Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και 
κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν 
και να αναζητούν εργασία σε όλη την 
Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την 
πολιτιστική μας κληρονομιά και θα 
προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη 
Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά 
κρατών μελών τόνισαν την 
αποφασιστικότητά τους για την παροχή 
καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη 
Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε 
στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι 
επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν 
προσπάθειες για να εργαστούν για μια 
Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και 
κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν 
και να αναζητούν σταθερή και ποιοτική 
εργασία σε όλη την Ένωση· μια Ένωση 
που θα διατηρεί την πολιτιστική μας 
κληρονομιά και θα προωθεί την 
πολιτιστική πολυμορφία.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

25.3.2019 A8-0111/174

Τροπολογία 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αξιοποιήσει το δυναμικό των πρώην 
συμμετεχόντων στο Erasmus+ και να 
στηρίξει δραστηριότητες, ιδίως των 
δικτύων αποφοίτων, πρέσβεων και 
Europeers, ενθαρρύνοντάς τους να δρουν 
ως πολλαπλασιαστές των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος.

(29) Το πρόγραμμα θα πρέπει να 
αξιοποιήσει το δυναμικό των πρώην 
συμμετεχόντων στο Erasmus+ και να 
στηρίξει δραστηριότητες, ιδίως των 
δικτύων αποφοίτων, πρέσβεων και 
Europeers, ενθαρρύνοντάς τους να δρουν 
ως πολλαπλασιαστές των αποτελεσμάτων 
του προγράμματος, ειδικά σε τοπικό 
επίπεδο.

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

25.3.2019 A8-0111/175

Τροπολογία 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Προκειμένου να απλοποιηθούν οι 
απαιτήσεις που ισχύουν για τους 
δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη 
μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων 
δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη 
στήριξη των δράσεων κινητικότητας του 
προγράμματος, όπως ορίζονται από την 
Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη 
χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί 
οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις 
επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση 
και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια 
απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους 
δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που 
παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική 
υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Προκειμένου να απλοποιηθούν οι 
απαιτήσεις που ισχύουν για τους 
δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση 
απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη 
μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων 
δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη 
στήριξη των δράσεων κινητικότητας του 
προγράμματος, όπως ορίζονται από την 
Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη 
χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί 
οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω 
απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την 
εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με 
λιγότερες ευκαιρίες. Δεδομένου τούτου, οι 
επιχορηγήσεις θα πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον το 70% των επιλέξιμων 
δαπανών που πραγματοποιούν τα άτομα 
με λιγότερες ευκαιρίες ως αποτέλεσμα 
της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. 
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να 
εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη 
φορολόγηση και τις κοινωνικές 
επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει 
να ισχύει για τους δημόσιες ή ιδιωτικές 
οντότητες που παρέχουν αυτή τη 
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χρηματοδοτική υποστήριξη στα 
ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

25.3.2019 A8-0111/176

Τροπολογία 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμπράξεις για τη συνεργασία και 
τις ανταλλαγές πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων 
μικρής κλίμακας για την τόνωση της 
πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει 
πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

α) συμπράξεις για τη συνεργασία, τη 
μάθηση μεταξύ ομότιμων και τις 
ανταλλαγές πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων 
μικρής κλίμακας για την τόνωση της 
πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει 
πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

25.3.2019 A8-0111/177

Τροπολογία 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Έκθεση A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και 
τον αθλητισμό
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι επιχορηγήσεις καλύπτουν 
τουλάχιστον το 70% των επιλέξιμων 
δαπανών που πραγματοποιούν τα άτομα 
με λιγότερες ευκαιρίες ως αποτέλεσμα 
της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Or. en


