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25.3.2019 A8-0111/171

Predlog spremembe 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V sporočilu o krepitvi evropske 
identitete s pomočjo izobraževanja in 
kulture z dne 14. novembra 2017 je 
Komisija predstavila vizijo o oblikovanju 
evropskega visokošolskega prostora do leta 
2025: Unije, kjer učenja ne bi ovirale meje, 
v kateri bi bivanje v drugi državi članici – z 
namenom študija in učenja v kakršni koli 
obliki ali kontekstu – postalo standard, 
govorjenje še dveh jezikov poleg 
maternega pa pravilo, ter v kateri bi ljudje 
imeli močan občutek evropske identitete, 
evropske kulturne dediščine in raznolikosti 
Evrope. V tem kontekstu je Komisija 
poudarila potrebo po okrepitvi 
preizkušenega programa Erasmus+ pri 
vseh kategorijah učencev, ki jih program že 
zajema, ter po doseganju učencev z manj 
priložnostmi.

(2) V sporočilu o krepitvi evropske 
identitete s pomočjo izobraževanja in 
kulture z dne 14. novembra 2017 je 
Komisija predstavila vizijo o oblikovanju 
evropskega visokošolskega prostora do leta 
2025: Unije, kjer učenja ne bi ovirale meje, 
v kateri bi bivanje v drugi državi članici – z 
namenom študija in učenja v kakršni koli 
obliki ali kontekstu – postalo standard, 
govorjenje še dveh jezikov poleg 
maternega pa pravilo, ter v kateri bi ljudje 
imeli močan občutek evropske identitete, 
evropske kulturne dediščine in raznolikosti 
Evrope. V tem kontekstu je Komisija 
poudarila potrebo po okrepitvi 
preizkušenega programa Erasmus+ pri 
vseh kategorijah učencev, ki jih program že 
zajema, ter zlasti po doseganju več oseb z 
manj priložnostmi.
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25.3.2019 A8-0111/172

Predlog spremembe 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Evropski steber socialnih pravic, ki 
so ga Evropski parlament, Svet in 
Evropska komisija slovesno razglasili in 
podpisali 17. novembra 2017, kot prvo 
načelo določa, da ima vsakdo pravico do 
kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja, usposabljanja in 
vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in 
pridobi znanja in spretnosti, ki mu 
omogočajo polno udeležbo v družbi in 
uspešno obvladovanje prehodov na trgu 
dela.

(4) Evropski steber socialnih pravic, ki 
so ga Evropski parlament, Svet in 
Evropska komisija slovesno razglasili in 
podpisali 17. novembra 2017, kot prvo 
načelo določa, da ima vsakdo pravico do 
kakovostnega in vključujočega 
izobraževanja, usposabljanja in 
vseživljenjskega učenja, da lahko ohrani in 
pridobi znanja in spretnosti ter 
kompetence, ki mu omogočajo polno 
udeležbo v družbi in uspešno obvladovanje 
prehodov na trgu dela.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/173

Predlog spremembe 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Voditelji 27 držav članic so 16. 
septembra 2016 v Bratislavi poudarili 
svojo odločenost za zagotovitev boljših 
priložnosti za mlade. Voditelji 27 držav 
članic ter Evropskega sveta, Evropskega 
parlamenta in Evropske komisije so se v 
Rimski izjavi z dne 25. marca 2017 
zavezali k prizadevanju za Unijo, kjer bodo 
mladi deležni najboljše izobrazbe in 
usposabljanja ter bodo lahko študirali in 
našli zaposlitev po vsej celini, Unijo, ki bo 
ohranjala našo kulturno dediščino in 
spodbujala kulturno raznolikost.

(5) Voditelji 27 držav članic so 16. 
septembra 2016 v Bratislavi poudarili 
svojo odločenost za zagotovitev boljših 
priložnosti za mlade. Voditelji 27 držav 
članic ter Evropskega sveta, Evropskega 
parlamenta in Evropske komisije so se v 
Rimski izjavi z dne 25. marca 2017 
zavezali k prizadevanju za Unijo, kjer bodo 
mladi deležni najboljše izobrazbe in 
usposabljanja ter bodo lahko študirali in 
našli stabilno in dostojno zaposlitev po 
vsej celini, Unijo, ki bo ohranjala našo 
kulturno dediščino in spodbujala kulturno 
raznolikost.
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25.3.2019 A8-0111/174

Predlog spremembe 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Program bi moral izkoristiti 
potencial nekdanjih udeležencev programa 
Erasmus+ in podpreti aktivnosti mrež 
nekdanjih štipendistov, ambasadorjev in 
evrovrstnikov (Europeers), tako da bi jih 
spodbujal, naj delujejo kot oblikovalci 
javnega mnenja o programu.

(29) Program bi moral izkoristiti 
potencial nekdanjih udeležencev programa 
Erasmus+ in podpreti aktivnosti mrež 
nekdanjih štipendistov, ambasadorjev in 
evrovrstnikov (Europeers), tako da bi jih 
spodbujal, naj delujejo kot oblikovalci 
javnega mnenja o programu, zlasti na 
lokalni ravni.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Predlog spremembe 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 49

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(49) Za poenostavitev zahtev za 
upravičence, bi bilo treba čim bolj 
uporabljati poenostavljena nepovratna 
sredstva v obliki pavšalnih zneskov, 
stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj. Pri 
poenostavljenih nepovratnih sredstvih za 
podpiranje aktivnosti mobilnosti programa, 
kot jih je opredelila Komisija, bi se morali 
upoštevati življenjski stroški in stroški 
bivanja v državi gostiteljici. Komisija in 
nacionalne agencije v državah 
pošiljateljicah bi morale imeti možnost, da 
ta poenostavljena nepovratna sredstva 
prilagodijo na podlagi objektivnih meril, 
zlasti za zagotovitev dostopa ljudem z 
manj priložnostmi. V skladu z nacionalnim 
pravom bi bilo treba države članice 
spodbujati, da ta sredstva oprostijo vseh 
davkov in socialnih prispevkov. Enaka 
oprostitev bi se morala uporabljati za javne 
ali zasebne subjekte, ki tako finančno 
podporo dodeljujejo zadevnim 
posameznikom.

(49) Za poenostavitev zahtev za 
upravičence, bi bilo treba čim bolj 
uporabljati poenostavljena nepovratna 
sredstva v obliki pavšalnih zneskov, 
stroškov na enoto ali pavšalnih stopenj. Pri 
poenostavljenih nepovratnih sredstvih za 
podpiranje aktivnosti mobilnosti programa, 
kot jih je opredelila Komisija, bi se morali 
upoštevati življenjski stroški in stroški 
bivanja v državi gostiteljici. Komisija in 
nacionalne agencije v državah 
pošiljateljicah bi morale imeti možnost, da 
ta poenostavljena nepovratna sredstva 
prilagodijo na podlagi objektivnih meril, 
zlasti za zagotovitev dostopa ljudem z 
manj priložnostmi. Zato bi morala 
nepovratna sredstva kriti najmanj 70 % 
upravičenih stroškov, ki so jih imeli ljudje 
z manj priložnostmi zaradi udeležbe v 
programu. V skladu z nacionalnim pravom 
bi bilo treba države članice spodbujati, da 
ta sredstva oprostijo vseh davkov in 
socialnih prispevkov. Enaka oprostitev bi 
se morala uporabljati za javne ali zasebne 
subjekte, ki tako finančno podporo 
dodeljujejo zadevnim posameznikom.
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25.3.2019 A8-0111/176

Predlog spremembe 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) partnerstva za sodelovanje in 
izmenjavo praks, vključno z manjšimi 
partnerstvi, za spodbujanje širšega in bolj 
vključujočega dostopa do programa;

(a) partnerstva za sodelovanje, 
vzajemno učenje in izmenjavo praks, 
vključno z manjšimi partnerstvi, za 
spodbujanje širšega in bolj vključujočega 
dostopa do programa;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Predlog spremembe 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Nepovratna sredstva krijejo 
najmanj 70 % upravičenih stroškov, ki so 
jih imeli ljudje z manj priložnostmi zaradi 
udeležbe v programu.

Or. en


