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LV Vienoti daudzveidībā LV

25.3.2019 A8-0111/171

Grozījums Nr. 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0111/2019
Milan Zver
Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus”
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Savā 2017. gada 14. novembra 
paziņojumā “Eiropas identitātes 
stiprināšana ar izglītību un kultūru” 
Komisija nāca klajā ar redzējumu par 
apņemšanos strādāt, lai līdz 2025. gadam 
izveidot Eiropas izglītības telpu, kurā 
robežas nebūtu šķērslis mācībām; 
Savienību, kur laika pavadīšana citā 
dalībvalstī studiju, mācību vai darba 
nolūkā neatkarīgi no veida vai izkārtojuma 
kļūtu par standartu un kur par normu kļūtu 
papildus dzimtajai valodai runāt vēl divās 
citās valodās; Savienību, kurā cilvēkiem 
būtu spēcīga eiropieša identitāte, kultūras 
mantojuma un Eiropas daudzveidības 
apziņa. Šajā kontekstā Komisija uzsvēra 
nepieciešamību uzlabot teorijā un praksē 
pārbaudīto programmu “Erasmus+” visās 
izglītojamo kategorijās, uz kurām tā jau 
attiecas, un vērsties pie tiem 
izglītojamajiem, kuriem ir mazāk iespēju.

(2) Savā 2017. gada 14. novembra 
paziņojumā “Eiropas identitātes 
stiprināšana ar izglītību un kultūru” 
Komisija nāca klajā ar redzējumu par 
apņemšanos strādāt, lai līdz 2025. gadam 
izveidotu Eiropas izglītības telpu, kurā 
robežas nebūtu šķērslis mācībām; 
Savienību, kur laika pavadīšana citā 
dalībvalstī studiju, mācību vai darba 
nolūkā neatkarīgi no veida vai izkārtojuma 
kļūtu par standartu un kur par normu kļūtu 
papildus dzimtajai valodai runāt vēl divās 
citās valodās; Savienību, kurā cilvēkiem 
būtu spēcīga eiropieša identitāte, kultūras 
mantojuma un Eiropas daudzveidības 
apziņa. Šajā kontekstā Komisija uzsvēra 
nepieciešamību uzlabot teorijā un praksē 
pārbaudīto programmu “Erasmus+” visās 
izglītojamo kategorijās, uz kurām tā jau 
attiecas, un jo īpaši vairāk vērsties pie 
cilvēkiem, kuriem ir mazāk iespēju.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

25.3.2019 A8-0111/172

Grozījums Nr. 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0111/2019
Milan Zver
Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus”
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) 2017. gada 17. novembrī Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija svinīgi 
proklamēja un parakstīja Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru, kurā kā pirmais princips ir 
noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz 
kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, 
apmācību un mūžizglītību, lai varētu 
saglabāt un iegūt iemaņas, kas dotu 
iespējas pilnā mērā piedalīties sabiedrības 
dzīvē un veiksmīgi īstenot pārejas darba 
tirgū.

(4) 2017. gada 17. novembrī Eiropas 
Parlaments, Padome un Komisija svinīgi 
proklamēja un parakstīja Eiropas sociālo 
tiesību pīlāru, kurā kā pirmais princips ir 
noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz 
kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, 
apmācību un mūžizglītību, lai varētu 
saglabāt un iegūt iemaņas un kompetences, 
kas dotu iespējas pilnā mērā piedalīties 
sabiedrības dzīvē un veiksmīgi īstenot 
pārejas darba tirgū.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

25.3.2019 A8-0111/173

Grozījums Nr. 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0111/2019
Milan Zver
Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus”
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) 2016. gada 16. septembrī Bratislavā 
divdesmit septiņu dalībvalstu vadītāji 
uzsvēra savu apņemšanos nodrošināt 
jauniešiem labākas iespējas. Romas 
deklarācijā, ko 27 dalībvalstu un 
Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Komisijas vadītāji pieņēma 
2017. gada 25. martā, ir pausta apņemšanās 
izveidot Savienību, kurā jaunieši gūst 
labāko izglītību un apmācību un var studēt 
un atrast darbu visā Savienībā. Savienību, 
kas saglabā mūsu kultūras mantojumu un 
sekmē kultūras daudzveidību.

(5) 2016. gada 16. septembrī Bratislavā 
divdesmit septiņu dalībvalstu vadītāji 
uzsvēra savu apņemšanos nodrošināt 
jauniešiem labākas iespējas. Romas 
deklarācijā, ko 27 dalībvalstu un 
Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Komisijas vadītāji pieņēma 
2017. gada 25. martā, ir pausta apņemšanās 
izveidot Savienību, kurā jaunieši gūst 
labāko izglītību un apmācību un var studēt 
un atrast stabilu un pienācīgu darbu visā 
Savienībā; Savienību, kas saglabā mūsu 
kultūras mantojumu un sekmē kultūras 
daudzveidību.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

25.3.2019 A8-0111/174

Grozījums Nr. 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0111/2019
Milan Zver
Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus”
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Programmai vajadzētu izmantot 
bijušo “Erasmus+” dalībnieku potenciālu 
un atbalstīt darbības, jo īpaši par 
absolventu tīklus, vēstniekus un Europeers, 
mudinot viņus darboties kā Programmas 
izplatītājiem.

(29) Programmai vajadzētu izmantot 
bijušo “Erasmus+” dalībnieku potenciālu 
un atbalstīt darbības, jo īpaši absolventu 
tīklus, vēstniekus un Europeers, mudinot 
viņus darboties kā Programmas 
izplatītājiem, jo īpaši vietējā līmenī.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

25.3.2019 A8-0111/175

Grozījums Nr. 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0111/2019
Milan Zver
Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus”
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai vienkāršotu atbalsta 
saņēmējiem noteiktās prasības, pēc iespējas 
vairāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
dotācijas kā vienreizēji maksājumi, 
vienības izmaksas un vienotas likmes 
finansējums. Vienkāršotās dotācijās, lai 
atbalstītu Programmas mobilitātes 
darbības, kā to definējusi Komisija, būtu 
jāņem vērā dzīves un uzturēšanās izdevumi 
uzņēmējā valstī. Komisijai un valstu 
aģentūrām nosūtītājās valstīs vajadzētu būt 
iespējai pielāgot šīs vienkāršotās dotācijas, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, jo 
īpaši, lai nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem, 
kam ir mazāk iespēju. Atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem būtu jāmudina dalībvalstis 
neaplikt minētās dotācijas ar nodokļiem un 
neatvilkt no tām sociālās iemaksas. Šādam 
atbrīvojumam būtu jāattiecas arī uz 
publiskām vai privātām struktūrām, kas 
šāda veida atbalstu piešķir attiecīgajām 
personām.

(49) Lai vienkāršotu atbalsta 
saņēmējiem noteiktās prasības, pēc iespējas 
vairāk būtu jāizmanto vienkāršotas 
dotācijas kā vienreizēji maksājumi, 
vienības izmaksas un vienotas likmes 
finansējums. Vienkāršotās dotācijās, lai 
atbalstītu Programmas mobilitātes 
darbības, kā to definējusi Komisija, būtu 
jāņem vērā dzīves un uzturēšanās izdevumi 
uzņēmējā valstī. Komisijai un valstu 
aģentūrām nosūtītājās valstīs vajadzētu būt 
iespējai pielāgot šīs vienkāršotās dotācijas, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, jo 
īpaši, lai nodrošinātu piekļuvi cilvēkiem, 
kam ir mazāk iespēju. Ņemot to vērā, 
dotācijām būtu jāsedz vismaz 70 % 
attiecināmo izmaksu, kas saistībā ar 
piedalīšanos Programmā rodas cilvēkiem, 
kuriem ir mazāk iespēju. Atbilstīgi valsts 
tiesību aktiem būtu jāmudina dalībvalstis 
neaplikt minētās dotācijas ar nodokļiem un 
neatvilkt no tām sociālās iemaksas. Šādam 
atbrīvojumam būtu jāattiecas arī uz 
publiskām vai privātām struktūrām, kas 
šāda veida atbalstu piešķir attiecīgajām 
personām.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

25.3.2019 A8-0111/176

Grozījums Nr. 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0111/2019
Milan Zver
Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus”
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) partnerības sadarbībai un prakses 
apmaiņai, tostarp maza mēroga partnerības, 
lai veicinātu plašāku un iekļaujošāku 
piekļuvi Programmai;

(a) partnerības sadarbībai, savstarpējas 
mācīšanās partnerības un partnerības 
prakses apmaiņai, tostarp maza mēroga 
partnerības, lai veicinātu plašāku un 
iekļaujošāku piekļuvi Programmai;

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

25.3.2019 A8-0111/177

Grozījums Nr. 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD grupas vārdā

Ziņojums A8-0111/2019
Milan Zver
Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus”
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Regulas priekšlikums
18. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dotācijas sedz vismaz 70 % 
attiecināmo izmaksu, kas saistībā ar 
piedalīšanos Programmā rodas cilvēkiem, 
kuriem ir mazāk iespēju.

Or. en


