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SV Förenade i mångfalden SV

25.3.2019 A8-0111/171

Ändringsförslag 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Kommissionen lade i sitt 
meddelande Att stärka den europeiska 
identiteten genom utbildning och kultur av 
den 14 november 2017 fram sin vision om 
att arbeta för att ett europeiskt område för 
utbildning, där utbildning inte hindras av 
gränser, blir verklighet senast 2025; en 
union där det har blivit normalt att 
tillbringa en tid i en annan medlemsstat för 
studier och lärande i alla former och 
sammanhang och där alla utöver sitt 
modersmål talar två andra språk; en union 
där människorna har en stark känsla för sin 
identitet som européer, för det europeiska 
kulturarvet och dess mångfald. I detta 
sammanhang betonade kommissionen 
behovet av att förstärka det beprövade 
Erasmus+-programmet för alla kategorier 
av deltagare som programmet redan 
omfattar och nå ut till personer med sämre 
förutsättningar.

(2) Kommissionen lade i sitt 
meddelande Att stärka den europeiska 
identiteten genom utbildning och kultur av 
den 14 november 2017 fram sin vision om 
att arbeta för att ett europeiskt område för 
utbildning, där utbildning inte hindras av 
gränser, blir verklighet senast 2025; en 
union där det har blivit normalt att 
tillbringa en tid i en annan medlemsstat för 
studier och lärande i alla former och 
sammanhang och där alla utöver sitt 
modersmål talar två andra språk; en union 
där människorna har en stark känsla för sin 
identitet som européer, för det europeiska 
kulturarvet och dess mångfald. I detta 
sammanhang betonade kommissionen 
behovet av att förstärka det beprövade 
Erasmus+-programmet för alla kategorier 
av deltagare som programmet redan 
omfattar och att framför allt nå ut till fler 
människor med sämre förutsättningar.

Or. en



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

SV Förenade i mångfalden SV

25.3.2019 A8-0111/172

Ändringsförslag 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) I den första principen i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
som Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska kommissionen högtidligt 
proklamerade och undertecknade den 17 
november 2017, fastställs det att var och en 
har rätt till god, inkluderande utbildning 
och livslångt lärande för att bibehålla och 
tillägna sig färdigheter som tillåter dem att 
delta fullt ut i samhället och framgångsrikt 
klara övergångar i arbetslivet.

(4) I den första principen i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
som Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska kommissionen högtidligt 
proklamerade och undertecknade den 
17 november 2017, fastställs det att var och 
en har rätt till god, inkluderande utbildning 
och livslångt lärande för att bibehålla och 
tillägna sig färdigheter och kompetenser 
som tillåter dem att delta fullt ut i 
samhället och framgångsrikt klara 
övergångar i arbetslivet.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/173

Ändringsförslag 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den 16 september 2016 i Bratislava 
betonade ledarna för 27 medlemsstater sin 
beslutsamhet att ge ungdomar bättre 
möjligheter. I Romförklaringen, som 
undertecknades den 25 mars 2017, utfäste 
sig ledarna för 27 medlemsstater, 
Europeiska rådet, Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen att sträva efter 
ett EU där unga får den bästa utbildningen 
och kan studera och få arbete över hela 
kontinenten; en union som bevarar vårt 
kulturarv och främjar kulturell mångfald.

(5) Den 16 september 2016 i Bratislava 
betonade ledarna för 27 medlemsstater sin 
beslutsamhet att ge ungdomar bättre 
möjligheter. I Romförklaringen, som 
undertecknades den 25 mars 2017, utfäste 
sig ledarna för 27 medlemsstater, 
Europeiska rådet, Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen att sträva efter 
ett EU där unga får den bästa utbildningen 
och kan studera och få ett stabilt och 
värdigt arbete överallt i unionen; en union 
som bevarar vårt kulturarv och främjar 
kulturell mångfald.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/174

Ändringsförslag 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Programmet bör utnyttja 
potentialen hos tidigare Erasmus+-
deltagare och stödja verksamhet som 
framför allt anordnas av alumninätverk, 
ambassadörer och EuroPeers genom att 
uppmuntra dem att vara förmedlare för 
programmet.

(29) Programmet bör utnyttja 
potentialen hos tidigare Erasmus+-
deltagare och stödja verksamhet som 
framför allt anordnas av alumninätverk, 
ambassadörer och EuroPeers genom att 
uppmuntra dem att vara förmedlare för 
programmet, särskilt på lokal nivå.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Ändringsförslag 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) I syfte att förenkla kraven på 
bidragsmottagarna bör förenklade bidrag i 
form av enhetsbelopp, enhetskostnader 
eller schablonbelopp användas i största 
möjliga utsträckning. De förenklade 
bidragen för att stödja programmets 
mobilitetsinsatser, som fastställts av 
kommissionen, bör ta levnads- och 
försörjningskostnaderna i värdlandet i 
beaktande. Kommissionen och de 
nationella programkontoren i de sändande 
länderna bör ha möjlighet att anpassa dessa 
förenklade bidrag på grundval av objektiva 
kriterier, framför allt för att garantera 
tillgång för personer med sämre 
förutsättningar. I enlighet med nationell 
rätt bör medlemsstaterna också uppmuntras 
att låta dessa bidrag vara befriade från 
skatter och sociala avgifter. Samma 
undantag bör gälla för offentliga eller 
privata enheter som beviljar sådant 
ekonomiskt stöd till de berörda personerna.

(49) I syfte att förenkla kraven på 
bidragsmottagarna bör förenklade bidrag i 
form av enhetsbelopp, enhetskostnader 
eller schablonbelopp användas i största 
möjliga utsträckning. De förenklade 
bidragen för att stödja programmets 
mobilitetsinsatser, som fastställts av 
kommissionen, bör ta levnads- och 
försörjningskostnaderna i värdlandet i 
beaktande. Kommissionen och de 
nationella programkontoren i de sändande 
länderna bör ha möjlighet att anpassa dessa 
förenklade bidrag på grundval av objektiva 
kriterier, framför allt för att garantera 
tillgång för personer med sämre 
förutsättningar. Bidrag bör därför täcka 
minst 70% av de stödberättigande 
kostnader som deltagandet i programmet 
medför för personer med sämre 
förutsättningar. I enlighet med nationell 
rätt bör medlemsstaterna också uppmuntras 
att låta dessa bidrag vara befriade från 
skatter och sociala avgifter. Samma 
undantag bör gälla för offentliga eller 
privata enheter som beviljar sådant 
ekonomiskt stöd till de berörda personerna.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/176

Ändringsförslag 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Partnerskap för samarbete och 
utbyte av praxis, inbegripet småskaliga 
partnerskap i syfte att främja en bredare 
och mer inkluderande tillgång till 
programmet.

a) Partnerskap för samarbete, 
ömsesidigt lärande och utbyte av praxis, 
inbegripet småskaliga partnerskap i syfte 
att främja en bredare och mer inkluderande 
tillgång till programmet.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Ändringsförslag 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bidrag ska täcka minst 70% av de 
stödberättigande kostnader som 
deltagandet i programmet medför för 
personer med sämre förutsättningar.

Or. en


