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25.3.2019 A8-0111/171

Alteração 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Na sua Comunicação «Reforçar a 
identidade europeia através da educação e 
da cultura» de 14 de novembro de 2017, a 
Comissão apresentou a sua visão rumo à 
criação de um Espaço Europeu da 
Educação até 2025, no qual o ensino não 
será limitado por fronteiras; uma União, 
onde se terá tornado normal passar tempo 
noutro Estado-Membro para estudar e 
aprender em qualquer formato ou contexto 
e onde também se terá tornado normal falar 
mais duas línguas, para além da língua 
materna; uma União onde as pessoas 
teriam a plena consciência da sua 
identidade enquanto europeus e do 
património cultural e da diversidade da 
Europa. Neste contexto, a Comissão 
sublinhou a necessidade de impulsionar 
Erasmus+, um programa com provas dadas 
em todas as categorias de aprendentes que 
já abrange, e de o fazer chegar a 
aprendentes com menos oportunidades.

(2) Na sua Comunicação «Reforçar a 
identidade europeia através da educação e 
da cultura» de 14 de novembro de 2017, a 
Comissão apresentou a sua visão rumo à 
criação de um Espaço Europeu da 
Educação até 2025, no qual o ensino não 
será limitado por fronteiras; uma União, 
onde se terá tornado normal passar tempo 
noutro Estado-Membro para estudar e 
aprender em qualquer formato ou contexto 
e onde também se terá tornado normal falar 
mais duas línguas, para além da língua 
materna; uma União onde as pessoas 
teriam a plena consciência da sua 
identidade enquanto europeus e do 
património cultural e da diversidade da 
Europa. Neste contexto, a Comissão 
sublinhou a necessidade de impulsionar 
Erasmus+, um programa com provas dadas 
em todas as categorias de aprendentes que 
já abrange, e, em particular, de o fazer 
chegar a mais pessoas com menos 
oportunidades.
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25.3.2019 A8-0111/172

Alteração 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, solenemente promulgado e 
assinado em 17 de novembro de 2017 pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 
Comissão, estabelece como primeiro 
princípio que todas as pessoas têm direito a 
uma educação, uma formação e uma 
aprendizagem ao longo da vida inclusivas e 
de qualidade, que lhes permitam manter e 
adquirir as competências necessárias para 
participar plenamente na sociedade e gerir 
com êxito as transições no mercado de 
trabalho.

(4) O Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, solenemente promulgado e 
assinado em 17 de novembro de 2017 pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 
Comissão, estabelece como primeiro 
princípio que todas as pessoas têm direito a 
uma educação, uma formação e uma 
aprendizagem ao longo da vida inclusivas e 
de qualidade, que lhes permitam manter e 
adquirir as aptidões e competências 
necessárias para participar plenamente na 
sociedade e gerir com êxito as transições 
no mercado de trabalho.
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25.3.2019 A8-0111/173

Alteração 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Em 16 de setembro de 2016, em 
Bratislava, os dirigentes das vinte e sete 
Estados-Membros salientaram a sua 
determinação em proporcionar melhores 
oportunidades aos jovens. Na Declaração 
de Roma assinada em 25 de março de 
2017, os dirigentes dos 27 Estados-
Membros e do Conselho Europeu, o 
Parlamento Europeu e a Comissão 
Europeia assumiram o compromisso de 
trabalhar rumo a uma União «onde os 
jovens tenham acesso à melhor educação e 
formação e possam estudar e encontrar 
trabalho em toda a União; uma União que 
conserve o nosso património cultural e 
promova a diversidade cultural.

(5) Em 16 de setembro de 2016, em 
Bratislava, os dirigentes das vinte e sete 
Estados-Membros salientaram a sua 
determinação em proporcionar melhores 
oportunidades aos jovens. Na Declaração 
de Roma assinada em 25 de março de 
2017, os dirigentes dos 27 Estados-
Membros e do Conselho Europeu, o 
Parlamento Europeu e a Comissão 
Europeia assumiram o compromisso de 
trabalhar rumo a uma União «onde os 
jovens tenham acesso à melhor educação e 
formação e possam estudar e encontrar 
trabalho estável e de qualidade em toda a 
União; uma União que conserve o nosso 
património cultural e promova a 
diversidade cultural.
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25.3.2019 A8-0111/174

Alteração 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O programa deve mobilizar o 
potencial dos antigos participantes no 
programa Erasmus+ e apoiar atividades, 
em especial redes de antigos alunos, 
embaixadores e europeístas, incentivando-
os a agir como multiplicadores do 
programa.

(29) O programa deve mobilizar o 
potencial dos antigos participantes no 
programa Erasmus+ e apoiar atividades, 
em especial redes de antigos alunos, 
embaixadores e europeístas, incentivando-
os a agir como multiplicadores do 
programa, em particular a nível local.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Alteração 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A fim de simplificar os requisitos 
para os beneficiários, defende-se a 
utilização ao máximo de subvenções 
simplificadas sob a forma de montantes 
fixos, custos unitários e taxas fixas de 
financiamento. As subvenções 
simplificadas para apoiar ações de 
mobilidade do programa, conforme 
definido pela Comissão, devem ter em 
conta o custo de vida e de subsistência do 
país de acolhimento. A Comissão e as 
agências nacionais dos países de origem 
devem ter a possibilidade de ajustar estas 
subvenções simplificadas com base em 
critérios objetivos, em particular para 
assegurar o acesso a pessoas com menos 
oportunidades. Nos termos da lei nacional, 
os Estados-Membros devem ser 
incentivados a isentar estas subvenções de 
quaisquer impostos e comparticipações 
sociais. Convém aplicar a mesma isenção 
às entidades públicas ou privadas que 
prestam essa ajuda financeira às pessoas 
em causa.

(49) A fim de simplificar os requisitos 
para os beneficiários, defende-se a 
utilização ao máximo de subvenções 
simplificadas sob a forma de montantes 
fixos, custos unitários e taxas fixas de 
financiamento. As subvenções 
simplificadas para apoiar ações de 
mobilidade do programa, conforme 
definido pela Comissão, devem ter em 
conta o custo de vida e de subsistência do 
país de acolhimento. A Comissão e as 
agências nacionais dos países de origem 
devem ter a possibilidade de ajustar estas 
subvenções simplificadas com base em 
critérios objetivos, em particular para 
assegurar o acesso a pessoas com menos 
oportunidades. Nesta perspetiva, as 
subvenções devem cobrir pelo menos 
70 % dos custos elegíveis incorridos pelas 
pessoas com menos oportunidades em 
resultado da participação no programa. 
Nos termos da lei nacional, os Estados-
Membros devem ser incentivados a isentar 
estas subvenções de quaisquer impostos e 
comparticipações sociais. Convém aplicar 
a mesma isenção às entidades públicas ou 
privadas que prestam essa ajuda financeira 
às pessoas em causa.

Or. en



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

PT Unida na diversidade PT

25.3.2019 A8-0111/176

Alteração 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Parcerias de cooperação e 
intercâmbio de práticas, incluindo parcerias 
de pequena escala para promover um 
acesso mais amplo e inclusivo ao 
programa;

(a) Parcerias de cooperação, 
aprendizagem entre pares e intercâmbio 
de práticas, incluindo parcerias de pequena 
escala para promover um acesso mais 
amplo e inclusivo ao programa;
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25.3.2019 A8-0111/177

Alteração 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0111/2019
Milan Zver
«Erasmus», o programa da União para o ensino, a formação, a juventude e o desporto
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As subvenções devem cobrir, pelo 
menos, 70 % dos custos elegíveis 
suportados pelas pessoas com menos 
oportunidades em resultado da 
participação no programa.

Or. en


