
 

AM\1134024CS.docx  PE605.630v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11.9.2017 B8-0495/1 

Pozměňovací návrh  1 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Budoucnost programu Erasmus+ 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že dobrovolnická 

činnost podporuje rozvoj účasti občanů a 

aktivní občanství a zároveň zvyšuje šance 

účastníků na nalezení zaměstnání; 

zdůrazňuje proto, že financování v rámci 

programu Erasmus+ by mělo být součástí 

širší politické strategie, jejímž cílem je 

vytvářet v Evropě prostředí příznivé pro 

dobrovolnickou činnost, přičemž stávající 

úspěšné iniciativy by neměly být 

zdvojovány, ale posilovány; 

9. zdůrazňuje, že dobrovolnická 

činnost podporuje rozvoj účasti občanů a 

aktivní občanství a zároveň pomáhá zvýšit 

šance účastníků na nalezení zaměstnání; 

zdůrazňuje proto, že financování v rámci 

programu Erasmus+ by mělo být součástí 

širší politické strategie, jejímž cílem je 

vytvářet v Evropě prostředí příznivé pro 

dobrovolnickou činnost, přičemž stávající 

úspěšné iniciativy by neměly být 

zdvojovány, ale posilovány; připomíná 

však, že případná kvalitní pracovní místa 

nelze nikdy nahradit neplacenou 

dobrovolnickou činností;  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/2 

Pozměňovací návrh  2 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Budoucnost programu Erasmus+ 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. konstatuje, že program Erasmus+ 

by měl podporovat užší vztahy mezi 

zařízeními poskytujícími vzdělání a 

odbornou přípravu a podnikatelskou 

sférou s cílem zvýšit kvalifikace a 

zaměstnatelnost účastníků programu a 

konkurenceschopnost evropského 

hospodářství;  

vypouští se 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/3 

Pozměňovací návrh  3 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Budoucnost programu Erasmus+ 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že odborné vzdělávání 

a příprava v rámci programu Erasmus+ 

sehrává významnou úlohu, neboť 

účastníkům programu pomáhá rozvíjet 

dovednosti a získávat zkušenosti 

požadované na trhu práce, čímž zlepšuje 

jejich zaměstnatelnost a sociální 

začleňování; vybízí ke zlepšování 

odborného vzdělávání a přípravy v rámci 

programu Erasmus+ za účelem jeho 

modernizace, zpřístupnění, zjednodušení a 

přizpůsobení digitálnímu věku; 

12. zdůrazňuje, že odborné vzdělávání 

a příprava v rámci programu Erasmus+ 

sehrávají významnou úlohu, neboť 

účastníkům programu pomáhají rozvíjet 

dovednosti a získávat zkušenosti, které 

mohou být užitečné na trhu práce, čímž 

přispívají k jejich zaměstnatelnosti a 

sociálnímu začleňování; vybízí ke 

zlepšování odborného vzdělávání a 

přípravy v rámci programu Erasmus+ za 

účelem jeho modernizace, zpřístupnění, 

zjednodušení a přizpůsobení digitálnímu 

věku; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/4 

Pozměňovací návrh  4 

Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Budoucnost programu Erasmus+ 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. uznává, že existuje velký potenciál 

pro rozšíření mobility studentů v oblasti 

odborného vzdělávání a přípravy na 

krátkodobé a dlouhodobější pobyty 

(Erasmus Pro) s cílem zvětšit příspěvek EU 

k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí; 

naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby 

zajistily více příležitostí pro mobilitu 

studentů v oblasti odborného vzdělávání a 

přípravy a posílily aspekt odborného 

učňovského vzdělávání v rámci programu, 

a to jednak uznáním vlastní hodnoty 

učňovského vzdělání, jednak podporou 

vnitrostátních reforem zaměřených na 

další rozvoj odborné přípravy a kvalifikací 

a podporu jejich uznávání; současně 

zdůrazňuje, že stáž je příležitostí ke 

vzdělání, která nenahrazuje placené 

zaměstnání; 

13. uznává, že existuje potenciál pro 

rozšíření mobility studentů v oblasti 

odborného vzdělávání a přípravy na 

krátkodobé a dlouhodobější pobyty 

(Erasmus Pro), čímž by se zvětšil příspěvek 

EU na pomoc v boji proti nezaměstnanosti 

mladých lidí; naléhavě žádá Komisi a 

členské státy, aby zajistily více příležitostí 

pro mobilitu studentů v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy a posílily aspekt 

odborného učňovského vzdělávání v rámci 

programu, a to uznáním vlastní hodnoty 

učňovského vzdělání; současně zdůrazňuje, 

že stáž je příležitostí ke vzdělání, která 

nenahrazuje placené zaměstnání; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/5 

Pozměňovací návrh  5 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Budoucnost programu Erasmus+ 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis (před bodem 20) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Evropská identita a aktivní občanství 

 

Aktivní občanství  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/6 

Pozměňovací návrh  6 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Budoucnost programu Erasmus+ 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je pevně přesvědčen, že program 

Erasmus+ by měl i nadále podněcovat 

aktivní občanství, občanské vzdělávání a 

mezikulturní porozumění a rozvíjet smysl 

pro evropskou identitu; trvá proto na tom, 

aby všechny činnosti týkající se mobility v 

oblasti vzdělávání a odborné přípravy a 

formálního a neformálního učení 

financované z programu Erasmus+ 

zvyšovaly rovněž povědomí mladých lidí o 

přidané hodnotě evropské spolupráce v 

oblasti vzdělávání a stimulovaly je k účasti 

na evropských tématech; 

20. je pevně přesvědčen, že program 

Erasmus+ by měl i nadále podněcovat 

aktivní občanství, občanské vzdělávání a 

mezikulturní porozumění a rozvíjet smysl 

pro společnou evropskou sounáležitost; 

trvá proto na tom, aby všechny činnosti 

týkající se mobility v oblasti vzdělávání a 

odborné přípravy a formálního a 

neformálního učení financované z 

programu Erasmus+ zvyšovaly rovněž 

povědomí mladých lidí o přidané hodnotě 

evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a 

stimulovaly je k účasti na evropských 

tématech; 

Or. en 

 

 


