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11.9.2017 B8-0495/1 

Poprawka  1 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Przyszłość programu Erasmus+ 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że wolontariat sprzyja 

rozwojowi uczestnictwa obywateli w życiu 

publicznym i aktywnej postawie 

obywatelskiej, a jednocześnie zwiększa 

szanse uczestników na znalezienie pracy; 

podkreśla w związku z powyższym, że 

finansowanie w ramach programu 

Erasmus+ powinno być częścią szerszej 

strategii politycznej mającej na celu 

stworzenie w Europie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi wolontariatu, bez 

powielania istniejących udanych inicjatyw, 

lecz dzięki ich wzmocnieniu; 

9. podkreśla, że wolontariat sprzyja 

rozwojowi uczestnictwa obywateli w życiu 

publicznym i aktywnej postawie 

obywatelskiej, a jednocześnie pomaga 

zwiększyć szanse uczestników na 

znalezienie pracy; podkreśla w związku z 

powyższym, że finansowanie w ramach 

programu Erasmus+ powinno być częścią 

szerszej strategii politycznej mającej na 

celu stworzenie w Europie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi wolontariatu, bez 

powielania istniejących udanych inicjatyw, 

lecz dzięki ich wzmocnieniu; przypomina 

jednak, że potencjalnych miejsc pracy 

wysokiej jakości nie można zastępować 

nieodpłatnym wolontariatem;  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/2 

Poprawka  2 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Przyszłość programu Erasmus+ 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca uwagę, że program 

Erasmus+ powinien przyczyniać się do 

zacieśnienia więzi między placówkami 

edukacyjnymi i szkoleniowymi a światem 

biznesu w celu zwiększenia umiejętności i 

szans na zatrudnienie osób w nim 

uczestniczących oraz konkurencyjności 

gospodarki europejskiej;  

skreśla się 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/3 

Poprawka  3 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Przyszłość programu Erasmus+ 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla rolę kształcenia i 

szkolenia zawodowego w ramach 

programu Erasmus+ w ułatwianiu 

uczestnikom rozwijania umiejętności i 

zdobywania doświadczenia potrzebnego na 

rynku pracy, co przyczyni się do 

zwiększenia szans na zatrudnienie i 

integrację społeczną; zachęca do poprawy 

kształcenia i szkolenia zawodowego w 

ramach programu Erasmus+ z myślą o 

uczynieniu go bardziej nowoczesnym, 

przystępnym, uproszczonym i 

dostosowanym do potrzeb ery cyfrowej; 

12. podkreśla rolę kształcenia i 

szkolenia zawodowego w ramach 

programu Erasmus+ w ułatwianiu 

uczestnikom rozwijania umiejętności i 

zdobywania doświadczenia, które może 

przydać się na rynku pracy, co przyczyni 

się do zwiększenia szans na zatrudnienie i 

integrację społeczną; zachęca do poprawy 

kształcenia i szkolenia zawodowego w 

ramach programu Erasmus+ z myślą o 

uczynieniu go bardziej nowoczesnym, 

przystępnym, uproszczonym i 

dostosowanym do potrzeb ery cyfrowej; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/4 

Poprawka  4 

Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Przyszłość programu Erasmus+ 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. dostrzega, że mobilność osób 

korzystających z kształcenia i szkolenia 

zawodowego można zwiększyć, obejmując 

jej zakresem krótkoterminowe i dłuższe 

staże (Erasmus Pro) w celu zwiększenia 

wkładu UE w walkę z bezrobociem wśród 

ludzi młodych; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zapewnienia większych 

możliwości w zakresie mobilności osób 

korzystających z kształcenia i szkolenia 

zawodowego, a także do wzmocnienia 

części programu poświęconej przyuczeniu 

do zawodu, zarówno z uwagi na 

nieodłączną wartość praktyk zawodowych 

oraz w celu wspierania krajowych reform 

służących dalszemu rozwojowi szkoleń 

zawodowych i kwalifikacji oraz 

wspieraniu ich uznawania; jednocześnie 

potwierdza, że staż stanowi możliwość 

szkoleniową, która nie zastępuje płatnego 

zatrudnienia; 

13. dostrzega, że mobilność osób 

korzystających z kształcenia i szkolenia 

zawodowego można zwiększyć, obejmując 

jej zakresem krótkoterminowe i dłuższe 

staże (Erasmus Pro) w celu zwiększenia 

wkładu UE we wspieranie walki z 

bezrobociem wśród ludzi młodych; wzywa 

Komisję i państwa członkowskie do 

zapewnienia większych możliwości w 

zakresie mobilności osób korzystających z 

kształcenia i szkolenia zawodowego, a 

także do wzmocnienia części programu 

poświęconej przyuczeniu do zawodu, z 

uwagi na nieodłączną wartość praktyk 

zawodowych; jednocześnie potwierdza, że 

staż stanowi możliwość szkoleniową, która 

nie zastępuje płatnego zatrudnienia; 

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/5 

Poprawka  5 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Przyszłość programu Erasmus+ 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł (przed ustępem 20) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

Tożsamość europejska a aktywna postawa 

obywatelska 

 

Aktywna postawa obywatelska  

Or. en 
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11.9.2017 B8-0495/6 

Poprawka  6 

Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Projekt rezolucji B8-0495/2017 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Przyszłość programu Erasmus+ 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

20. jest przekonany, że program 

Erasmus+ powinien nadal pobudzać do 

aktywnej postawy obywatelskiej, edukacji 

obywatelskiej i zrozumienia 

międzykulturowego, a także rozwijać 

poczucie tożsamości europejskiej; dlatego 

też domaga się, by wszystkie rodzaje 

edukacji i szkolenia oraz formalne i 

pozaformalne działania w ramach 

mobilności finansowane z programu 

Erasmus+ uświadamiały również młodym 

ludziom wartość dodaną europejskiej 

współpracy w dziedzinie edukacji i 

zachęcały ich do angażowania się w 

sprawy europejskie; 

20. jest przekonany, że program 

Erasmus+ powinien nadal pobudzać do 

aktywnej postawy obywatelskiej, edukacji 

obywatelskiej i zrozumienia 

międzykulturowego, a także rozwijać 

poczucie wspólnej przynależności do 

Europy; dlatego też domaga się, by 

wszystkie rodzaje edukacji i szkolenia oraz 

formalne i pozaformalne działania w 

ramach mobilności finansowane z 

programu Erasmus+ uświadamiały również 

młodym ludziom wartość dodaną 

europejskiej współpracy w dziedzinie 

edukacji i zachęcały ich do angażowania 

się w sprawy europejskie; 

Or. en 

 

 


