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25.3.2019 A8-0111/171

Poprawka 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W swoim komunikacie w sprawie 
wzmocnienia tożsamości europejskiej 
dzięki edukacji i kulturze z dnia 14 
listopada 2017 r. Komisja przedstawiła 
swoją wizję działań na rzecz utworzenia 
do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, 
w którym granice nie są przeszkodą 
w uczeniu się; Unii, w której normą jest 
spędzanie czasu w innym państwie 
członkowskim w celu studiowania i nauki, 
w dowolnej formie lub systemie, a także 
znajomość dwóch języków obcych oprócz 
języka ojczystego; Unii, w której ludzie 
mają silne poczucie tożsamości 
europejskiej, europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i jego różnorodności. W tym 
kontekście Komisja podkreśliła potrzebę 
rozszerzenia wypróbowanego już 
programu Erasmus+ we wszystkich 
obecnie objętych nim kategoriach osób 
uczących się i dotarcia do osób uczących 
się o mniejszych szansach.

(2) W swoim komunikacie w sprawie 
wzmocnienia tożsamości europejskiej 
dzięki edukacji i kulturze z dnia 14 
listopada 2017 r. Komisja przedstawiła 
swoją wizję działań na rzecz utworzenia 
do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji, 
w którym granice nie są przeszkodą 
w uczeniu się; Unii, w której normą jest 
spędzanie czasu w innym państwie 
członkowskim w celu studiowania i nauki, 
w dowolnej formie lub systemie, a także 
znajomość dwóch języków obcych oprócz 
języka ojczystego; Unii, w której ludzie 
mają silne poczucie tożsamości 
europejskiej, europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i jego różnorodności. W tym 
kontekście Komisja podkreśliła potrzebę 
rozszerzenia wypróbowanego już 
programu Erasmus+ we wszystkich 
obecnie objętych nim kategoriach osób 
uczących się, a w szczególności dotarcia do 
większej liczby osób o mniejszych 
szansach.
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25.3.2019 A8-0111/172

Poprawka 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W Europejskim filarze praw 
socjalnych, uroczyście ogłoszonym 
i podpisanym dnia 17 listopada 2017 r. 
przez Parlament Europejski, Radę 
i Komisję, stanowi się jako jego pierwszą 
zasadę, że każda osoba ma prawo do 
edukacji włączającej, charakteryzującej się 
dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez 
całe życie w celu utrzymania i nabywania 
umiejętności, które pozwolą jej w pełni 
uczestniczyć w życiu społeczeństwa 
i skutecznie radzić sobie ze zmianami na 
rynku pracy.

(4) W Europejskim filarze praw 
socjalnych, uroczyście ogłoszonym 
i podpisanym dnia 17 listopada 2017 r. 
przez Parlament Europejski, Radę 
i Komisję, stanowi się jako jego pierwszą 
zasadę, że każda osoba ma prawo do 
edukacji włączającej, charakteryzującej się 
dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez 
całe życie w celu utrzymania i nabywania 
umiejętności i kompetencji, które pozwolą 
jej w pełni uczestniczyć w życiu 
społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze 
zmianami na rynku pracy.
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25.3.2019 A8-0111/173

Poprawka 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dnia 16 września 2016 r. 
w Bratysławie przywódcy 27 państw 
członkowskich podkreślili swoją 
zdecydowaną chęć zapewniania młodzieży 
lepszych możliwości. W deklaracji 
rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 
2017 r. przywódcy 27 państw 
członkowskich oraz Rada Europejska, 
Parlament Europejski i Komisja 
Europejska zobowiązali się do podjęcia 
działań na rzecz Unii, w której młodzi 
ludzie mają dostęp do kształcenia 
i szkolenia najwyższej jakości oraz mogą 
uczyć się i znajdować zatrudnienie w całej 
Unii; Unii, która chroni nasze dziedzictwo 
kulturowe i promuje różnorodność 
kulturową.

(5) Dnia 16 września 2016 r. 
w Bratysławie przywódcy 27 państw 
członkowskich podkreślili swoją 
zdecydowaną chęć zapewniania młodzieży 
lepszych możliwości. W deklaracji 
rzymskiej podpisanej dnia 25 marca 2017 
r. przywódcy 27 państw członkowskich 
oraz Rada Europejska, Parlament 
Europejski i Komisja Europejska 
zobowiązali się do podjęcia działań na 
rzecz Unii, w której młodzi ludzie mają 
dostęp do kształcenia i szkolenia 
najwyższej jakości oraz mogą uczyć się i 
znajdować stabilne i godziwe zatrudnienie 
w całej Unii; Unii, która chroni nasze 
dziedzictwo kulturowe i promuje 
różnorodność kulturową.
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25.3.2019 A8-0111/174

Poprawka 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Program powinien wykorzystać 
potencjał byłych uczestników programu 
„Erasmus+” i w szczególności wspierać 
działalność sieci absolwentów, 
ambasadorów i uczestników projektu 
Europeers, przez zachęcanie ich do 
działania jako propagatorzy programu.

(29) Program powinien wykorzystać 
potencjał byłych uczestników programu 
„Erasmus+” i w szczególności wspierać 
działalność sieci absolwentów, 
ambasadorów i uczestników projektu 
Europeers, przez zachęcanie ich do 
działania jako propagatorzy programu, w 
szczególności na szczeblu lokalnym.
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25.3.2019 A8-0111/175

Poprawka 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(49) Aby uprościć wymagania wobec 
beneficjentów, należy w możliwie 
najszerszym zakresie stosować 
uproszczone dotacje w formie płatności 
ryczałtowych, kosztów jednostkowych 
oraz stawek ryczałtowych. 
W uproszczonych dotacjach na działania 
programu w zakresie mobilności, których 
wysokość określa Komisja, należy 
uwzględnić koszty życia i utrzymania 
w państwie przyjmującym. Komisja 
i agencje narodowe państw wysyłających 
powinny mieć możliwość dostosowania 
tych uproszczonych dotacji na podstawie 
obiektywnych kryteriów, w szczególności 
celem zapewnienia dostępu osobom 
o mniejszych szansach. Należy też 
zachęcać państwa członkowskie, aby 
zgodnie z prawem krajowym zwalniały 
dotacje z jakiegokolwiek opodatkowania 
i kosztów socjalnych. Takie samo 
zwolnienie należy stosować wobec 
podmiotów publicznych lub prywatnych, 
udzielających takiego wsparcia 
finansowego zainteresowanym osobom.

(49) Aby uprościć wymagania wobec 
beneficjentów, należy w możliwie 
najszerszym zakresie stosować 
uproszczone dotacje w formie płatności 
ryczałtowych, kosztów jednostkowych 
oraz stawek ryczałtowych. 
W uproszczonych dotacjach na działania 
programu w zakresie mobilności, których 
wysokość określa Komisja, należy 
uwzględnić koszty życia i utrzymania 
w państwie przyjmującym. Komisja 
i agencje narodowe państw wysyłających 
powinny mieć możliwość dostosowania 
tych uproszczonych dotacji na podstawie 
obiektywnych kryteriów, w szczególności 
celem zapewnienia dostępu osobom 
o mniejszych szansach. W związku z 
powyższym dotacje powinny pokrywać co 
najmniej 70 % kwalifikujących się 
kosztów ponoszonych w związku z 
uczestnictwem w programie osób o 
mniejszych szansach. Należy też zachęcać 
państwa członkowskie, aby zgodnie 
z prawem krajowym zwalniały dotacje 
z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów 
socjalnych. Takie samo zwolnienie należy 
stosować wobec podmiotów publicznych 
lub prywatnych, udzielających takiego 
wsparcia finansowego zainteresowanym 
osobom.
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25.3.2019 A8-0111/176

Poprawka 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) partnerstwa na rzecz współpracy 
i wymiany praktyk, w tym partnerstwa na 
małą skalę w celu promowania szerszego 
i bardziej włączającego dostępu do 
programu;

a) partnerstwa na rzecz współpracy, 
wzajemnego uczenia się i wymiany 
praktyk, w tym partnerstwa na małą skalę 
w celu promowania szerszego i bardziej 
włączającego dostępu do programu;
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25.3.2019 A8-0111/177

Poprawka 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
w imieniu grupy EFDD

Sprawozdanie A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Dotacje pokrywają co najmniej 
70 % kosztów kwalifikowalnych 
ponoszonych przez osoby o mniejszych 
szansach w wyniku uczestnictwa w 
programie.

Or. en


