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25.3.2019 A8-0111/171

Tarkistus 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Komissio esitti 14 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassaan 
tiedonannossa ”Eurooppalaisen identiteetin 
vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin 
avulla” visionsa eurooppalaisesta 
koulutusalueesta, jonka olisi määrä 
toteutua vuoteen 2025 mennessä ja jolla 
valtioiden rajat eivät haittaisi oppimista ja 
unionista, jossa olisi tavallista viettää aikaa 
toisessa jäsenvaltiossa opiskelemassa ja 
suorittamassa minkä tahansa muotoista 
oppimista tai missä tahansa 
oppimisympäristössä ja puhua oman 
äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä; 
unionista, jossa ihmiset tiedostaisivat 
voimakkaasti eurooppalaisen 
identiteettinsä, eurooppalaisen 
kulttuuriperintönsä ja sen 
monimuotoisuuden. Komissio korosti tässä 
yhteydessä tarvetta tehostaa hyväksi 
havaittua Erasmus+ -ohjelmaa kaikkien sen 
piiriin jo kuuluvien kohderyhmien osalta ja 
saavuttaa myös ne kohderyhmät, joilla on 
muita vähemmän mahdollisuuksia.

(2) Komissio esitti 14 päivänä 
marraskuuta 2017 antamassaan 
tiedonannossa ”Eurooppalaisen identiteetin 
vahvistaminen koulutuksen ja kulttuurin 
avulla” visionsa eurooppalaisesta 
koulutusalueesta, jonka olisi määrä 
toteutua vuoteen 2025 mennessä ja jolla 
valtioiden rajat eivät haittaisi oppimista ja 
unionista, jossa olisi tavallista viettää aikaa 
toisessa jäsenvaltiossa opiskelemassa ja 
suorittamassa minkä tahansa muotoista 
oppimista tai missä tahansa 
oppimisympäristössä ja puhua oman 
äidinkielensä lisäksi kahta muuta kieltä; 
unionista, jossa ihmiset tiedostaisivat 
voimakkaasti eurooppalaisen 
identiteettinsä, eurooppalaisen 
kulttuuriperintönsä ja sen 
monimuotoisuuden. Komissio korosti tässä 
yhteydessä tarvetta tehostaa hyväksi 
havaittua Erasmus+ -ohjelmaa kaikkien sen 
piiriin jo kuuluvien kohderyhmien osalta ja 
saavuttaa erityisesti enemmän sellaisiin 
kohderyhmiin kuuluvia, joilla on muita 
vähemmän mahdollisuuksia.
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25.3.2019 A8-0111/172

Tarkistus 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
Euroopan komissio antoivat ja 
allekirjoittivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 juhlallisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista, jossa 
vahvistetaan ensimmäisenä keskeisenä 
periaatteena, että jokaisella on oikeus 
laadukkaaseen ja inklusiiviseen 
opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen sellaisten taitojen 
ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka 
mahdollistavat täysipainoisen 
osallistumisen yhteiskunnan toimintaan ja 
auttavat työmarkkinoille siirtymisessä.

(4) Euroopan parlamentti, neuvosto ja 
Euroopan komissio antoivat ja 
allekirjoittivat 17 päivänä marraskuuta 
2017 juhlallisen julistuksen Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista, jossa 
vahvistetaan ensimmäisenä keskeisenä 
periaatteena, että jokaisella on oikeus 
laadukkaaseen ja inklusiiviseen 
opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen sellaisten taitojen ja 
pätevyyksien ylläpitämiseksi ja 
hankkimiseksi, jotka mahdollistavat 
täysipainoisen osallistumisen yhteiskunnan 
toimintaan ja auttavat työmarkkinoille 
siirtymisessä.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/173

Tarkistus 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) EU:n 27:n jäsenvaltion johtajat 
korostivat Bratislavassa 16 päivänä 
syyskuuta 2016 pyrkivänsä määrätietoisesti 
luomaan paremmat mahdollisuudet 
nuorille. Rooman julistuksessa, joka 
allekirjoitettiin 25 päivänä maaliskuuta 
2017, 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-
neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti 
ja Euroopan komissio lupasivat toimia 
sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret 
saavat parasta koulutusta ja voivat 
opiskella ja löytää työtä kaikkialta unionin 
alueelta ja joka säilyttää eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista 
monimuotoisuutta.

(5) EU:n 27:n jäsenvaltion johtajat 
korostivat Bratislavassa 16 päivänä 
syyskuuta 2016 pyrkivänsä määrätietoisesti 
luomaan paremmat mahdollisuudet 
nuorille. Rooman julistuksessa, joka 
allekirjoitettiin 25 päivänä maaliskuuta 
2017, 27 jäsenvaltion ja Eurooppa-
neuvoston johtajat, Euroopan parlamentti 
ja Euroopan komissio lupasivat toimia 
sellaisen unionin hyväksi, jossa nuoret 
saavat parasta koulutusta ja voivat 
opiskella ja löytää pysyviä ja ihmisarvoisia 
työpaikkoja kaikkialta unionin alueelta ja 
joka säilyttää eurooppalaisen 
kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista 
monimuotoisuutta.

Or. en



AM\1180889FI.docx PE637.664v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

25.3.2019 A8-0111/174

Tarkistus 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Ohjelmassa olisi hyödynnettävä 
edellisen Erasmus+ -ohjelman osallistujia 
ja tuettava erityisesti alumniverkostoja, 
ohjelman lähettiläitä sekä liikkuvuutta 
koskevien vertaistietojen välittäjiä 
(Europeers) kannustamalla heitä 
levittämään ohjelmasta saamiaan 
kokemuksia.

(29) Ohjelmassa olisi hyödynnettävä 
edellisen Erasmus+ -ohjelman osallistujia 
ja tuettava erityisesti alumniverkostoja, 
ohjelman lähettiläitä sekä liikkuvuutta 
koskevien vertaistietojen välittäjiä 
(Europeers) kannustamalla heitä 
levittämään ohjelmasta saamiaan 
kokemuksia erityisesti paikallistasolla.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Tarkistus 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Avustuksensaajia koskevien 
vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi 
mahdollisimman usein käytettävä 
yksinkertaistettuja avustuksia, joiden 
muotona on kertakorvaus, 
yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus. Ohjelmassa vahvistettujen 
liikkuvuutta koskevien toimien tukemiseen 
tarkoitettujen yksinkertaistettujen 
avustusten suuruudessa, sellaisina kuin 
komissio ne määrittää, olisi otettava 
huomioon isäntämaan oleskelu- ja 
elinkustannukset. Komissiolla ja 
lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla 
olisi oltava mahdollisuus mukauttaa näitä 
yksinkertaistettuja avustuksia 
objektiivisten kriteerien perusteella, 
erityisesti varmistaakseen niiden, joilla on 
muita vähemmän mahdollisuuksia, 
osallistumisen. Jäsenvaltioita olisi myös 
rohkaistava vapauttamaan kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti tällaiset 
avustukset veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista. Samaa vapautusta 
olisi sovellettava julkisiin tai yksityisiin 
yhteisöihin, jotka myöntävät tällaista 
rahoitustukea kyseisille henkilöille.

(49) Avustuksensaajia koskevien 
vaatimusten yksinkertaistamiseksi olisi 
mahdollisimman usein käytettävä 
yksinkertaistettuja avustuksia, joiden 
muotona on kertakorvaus, 
yksikkökustannukset ja kiinteämääräinen 
rahoitus. Ohjelmassa vahvistettujen 
liikkuvuutta koskevien toimien tukemiseen 
tarkoitettujen yksinkertaistettujen 
avustusten suuruudessa, sellaisina kuin 
komissio ne määrittää, olisi otettava 
huomioon isäntämaan oleskelu- ja 
elinkustannukset. Komissiolla ja 
lähettävien maiden kansallisilla toimistoilla 
olisi oltava mahdollisuus mukauttaa näitä 
yksinkertaistettuja avustuksia 
objektiivisten kriteerien perusteella, 
erityisesti varmistaakseen niiden, joilla on 
muita vähemmän mahdollisuuksia, 
osallistumisen. Näin ollen myönnettävien 
avustusten olisi aina katettava vähintään 
70 prosenttia avustuskelpoisista 
kustannuksista, joita ihmisille, joilla on 
muita vähemmän mahdollisuuksia, 
aiheutuu ohjelmaan osallistumisen 
seurauksena. Jäsenvaltioita olisi myös 
rohkaistava vapauttamaan kansallisen 
lainsäädäntönsä mukaisesti tällaiset 
avustukset veroista ja 
sosiaaliturvamaksuista. Samaa vapautusta 
olisi sovellettava julkisiin tai yksityisiin 
yhteisöihin, jotka myöntävät tällaista 



AM\1180889FI.docx PE637.664v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

rahoitustukea kyseisille henkilöille.
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25.3.2019 A8-0111/176

Tarkistus 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kumppanuudet yhteistyötä ja 
käytänteiden vaihtoa varten, myös 
pienimuotoiset kumppanuudet, joilla 
edistetään laajempaa ja osallistavampaa 
osallistumista ohjelmaan;

a) kumppanuudet yhteistyötä, 
vertaisoppimista ja käytänteiden vaihtoa 
varten, myös pienimuotoiset 
kumppanuudet, joilla edistetään laajempaa 
ja osallistavampaa osallistumista 
ohjelmaan;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Tarkistus 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Myönnettävien avustusten on aina 
katettava vähintään 70 prosenttia 
avustuskelpoisista kustannuksista, joita 
ihmisille, joilla on muita vähemmän 
mahdollisuuksia, aiheutuu ohjelmaan 
osallistumisen seurauksena.

Or. en


