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25.1.2017 A8-0389/2 

Ændringsforslag  2 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til erklæringen om 

fremme af medborgerskab og de fælles 

værdier frihed, tolerance og 

ikkediskrimination ved hjælp af 

uddannelse (Pariserklæringen), som blev 

vedtaget på det uformelle møde mellem 

EU’s undervisningsministre den 17. marts 

2015 i Paris, 

udgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Ændringsforslag  3 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 24 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til sin beslutning af 

12. april 2016 om EU-undervisning i 

skolen2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0106. 

 

 

udgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Ændringsforslag  4 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at Kommissionen 

har udvist fleksibilitet og truffet 

innovative foranstaltninger for fokusere 

på nye udfordringer, såsom et forslag om 

flygtninge, og for at fremme borgerretlige 

værdier takket være de incitamenter, som 

Erasmus+ tilbyder, hen imod en mere 

aktiv og deltagelsesbaseret interkulturel 

dialog; 

B. der henviser til, at Kommissionen 

på trods af talrige bemærkninger om, at 

budgettet er begrænset, har udbetalt 

midler og opstillet nye mål på bekostning 

af den stigende efterspørgsel fra borgerne 

i medlemsstaterne, som i stadig stigende 

grad er ude af stand til at deltage i 

programmet på grund af de begrænsede 

ressourcer; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Ændringsforslag  5 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. påpeger, at Erasmus+ er EU's 

flagskibsprogram for mobilitet, uddannelse 

og erhvervsuddannelse, hvis 

budgetbevilling er blevet forhøjet med 40 

% i forhold til perioden 2007-2013 som 

følge af de positive resultater og den høje 

efterspørgsel; 

1. påpeger, at Erasmus+ er EU's 

flagskibsprogram for mobilitet, uddannelse 

og erhvervsuddannelse minder om, at 

Erasmus + med et budget på 14,7 mia. 

EUR har nydt godt af en betydelig samlet 

stigning i sit budget for 2014-2020, nemlig 

en stigning på 40 % i forhold til den 

foregående programmeringsperiode; 

bemærker, at budgetprofilen i den 

flerårige finansielle ramme angiver en 

begrænset stigning for første halvdel af 

programmeringsperioden; påpeger, at 

programmets nye struktur ser ud til at 

begunstige store projekter på nuværende 

tidspunkt, navnlig dem under nøgleaktion 

2, som desuden tegner sig for en større 

andel af budgettet; 

Or. en 
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Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. noterer sig, at et stort flertal af 

nationale agenturer forventer, at målene for 

programmet Erasmus+ på områderne 

uddannelse, erhvervsuddannelse og 

ungdom nås; 

2. noterer sig, at et stort flertal af 

nationale agenturer forventer, at målene for 

programmet Erasmus+ på områderne 

uddannelse, erhvervsuddannelse og 

ungdom nås, på trods af at 75 % af dem 

ifølge en undersøgelse foretaget af 

Parlamentets temaafdeling B om den 

decentraliserede gennemførelse af 

Erasmus + mener, at der er administrative 

vanskeligheder i programmets 

gennemførelse;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Ændringsforslag  7 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. mener, at programmet Erasmus+ 

spiller en afgørende rolle med hensyn til 

at fremme europæisk identitet og 

integration, solidaritet , inklusiv og 

bæredygtig vækst, kvalitetsbeskæftigelse, 

konkurrenceevne og mobilitet for unge 

arbejdstagere ved at yde et positiv bidrag 

til forbedring af uddannelsessystemerne, 

livslang læring, aktivt EU-medborgerskab 

og bedre beskæftigelsesperspektiver ved at 

give europæerne mulighed for at erhverve 

tværfaglige og overførbare sæt af 

personlige og professionelle færdigheder 

og kompetencer via studier, uddannelse, 

arbejdserfaring i udlandet og frivilligt 

arbejde samt ved at give den enkelte 

mulighed for at leve mere uafhængigt, få 

lettere ved at tilpasse sig og opnå 

personlig udvikling; 

udgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Ændringsforslag  8 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. anerkender, at der, på trods af at de 

første 2 1/2 år af programgennemførelsen i 

henhold til rapporter fra interessenter på 

alle niveauer var vanskelige og 

udfordrende, er sket forbedringer i 

mellemtiden, selv om forenklinger via 

standardtilgange i mange tilfælde havde 

den modsatte virkning; mener, at færre 

bureaukratiske hindringer ville resultere i 

et bredere og mere tilgængeligt program; 

opfordrer derfor til, at der gøres en 

yderligere indsats for at reducere 

bureaukratiet i hele projektforløbet og for 

at tilpasse omkostningerne til budgettet 

eller projekttypen; opfordrer på samme tid 

Kommissionen til at styrke dialogen med 

sociale partnere, lokale myndigheder og 

civilsamfund for at sikre den bredest 

mulige adgang til programmet; beklager, at 

midlerne under Erasmus+ ikke altid er 

tilgængelige for mindre organisationer på 

grund af den store administrative byrde; 

mener, at der bør ske en forenkling af 

bureaukratiet og indberetningskravene; 

8. anerkender, at der, på trods af at de 

første 2 1/2 år af programgennemførelsen i 

henhold til rapporter fra interessenter på 

alle niveauer var vanskelige og 

udfordrende, navnlig for de nationale 

agenturer, hvoraf halvdelen anser det nye 

program for mere kompliceret at 

gennemføre, er sket visse forbedringer i 

mellemtiden, selv om forenklinger via 

standardtilgange i mange tilfælde havde 

den modsatte virkning; mener, at færre 

bureaukratiske hindringer ville resultere i 

et bredere og mere tilgængeligt program; 

opfordrer derfor til, at der gøres en 

yderligere indsats for at reducere 

bureaukratiet i hele projektforløbet og for 

at tilpasse omkostningerne til budgettet 

eller projekttypen; opfordrer på samme tid 

Kommissionen til at styrke dialogen med 

sociale partnere, lokale myndigheder og 

civilsamfund for at sikre den bredest 

mulige adgang til programmet; beklager, at 

midlerne under Erasmus+ ikke altid er 

tilgængelige for mindre organisationer på 

grund af den store administrative byrde; 

mener, at der bør ske en forenkling af 

bureaukratiet og indberetningskravene; 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. fremhæver betydningen af et klart 

læringsmål og specifikke jobbeskrivelser 

for Erasmus+-arbejdserfaringer i udlandet 

for studerende på erhvervsuddannelser, 

praktikanter, lærlinge og frivillige; 

understreger, at forberedelsen af 

kandidaterne forud for deres internationale 

erfaringer udgør en integreret del af 

aktiviteten og skal omfatte 

erhvervsvejledning, sprogundervisning 

samt kurser i social og kulturel integration, 

herunder tværkulturel kommunikation, der 

kan fremme folks deltagelse i samfundet 

og forbedre deres arbejds- og levevilkår; 

tager hensyn til flersprogethedens 

betydning med hensyn til at øge de unges 

beskæftigelsesegnethed, mener, at der bør 

gøres en større indsats for at fremme og 

understøtte flersprogetheden i programmet 

Erasmus+; glæder sig over, at kendskab til 

udenlandske sprog hos deltagere i 

Erasmus+-projekter vil blive fremmet, 

herunder kendskab til nabolandes sprog, 

hvilket kan øge mobilitet og 

beskæftigelsesegnethed på det 

grænseoverskridende arbejdsmarked; 
mener, at der i samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner og 

værtsvirksomheder kan afholdes 

sprogkurser for tilrejsende 

mobilitetsdeltagere, der er tilpasset deres 

12. fremhæver betydningen af et klart 

læringsmål og specifikke jobbeskrivelser 

for Erasmus+-arbejdserfaringer i udlandet 

for studerende på erhvervsuddannelser, 

praktikanter, lærlinge og frivillige; 

understreger, at forberedelsen af 

kandidaterne forud for deres internationale 

erfaringer udgør en integreret del af 

aktiviteten og skal omfatte 

erhvervsvejledning, sprogundervisning 

samt kurser i social og kulturel integration, 

herunder tværkulturel kommunikation, der 

kan fremme folks deltagelse i samfundet 

og forbedre deres arbejds- og levevilkår; 

tager hensyn til flersprogethedens 

betydning med hensyn til at øge de unges 

beskæftigelsesegnethed, mener, at der bør 

gøres en større indsats for at fremme og 

understøtte flersprogetheden i programmet 

Erasmus+; mener, at der i samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner og 

værtsvirksomheder kan afholdes 

sprogkurser for tilrejsende 

mobilitetsdeltagere, der er tilpasset deres 

uddannelsesområde eller praktikområde; 
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Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. glæder sig over forhøjelsen af 

midler, der står til rådighed for programmet 

Erasmus+ for 2017, med næsten 300 mio. 

EUR i forhold til 2016; understreger 

endvidere nødvendigheden af at anvende 

disse midler dels til at forbedre 

programmets svage punkter og især til at 

øge antallet af vellykkede 

kvalitetsprojekter; 

14. noterer sig forhøjelsen af midler, 

der står til rådighed for programmet 

Erasmus+ for 2017, med næsten 300 mio. 

EUR i forhold til 2016, men understreger, 

at en forøgelse af midlerne alene ikke vil 

være nok til at gøre programmet effektivt, 

navnlig for så vidt angår større lighed 

mellem små, mellemstore og store 

projekter; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Ændringsforslag  11 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. mener, at stigningen på 12,7 % i 

det samlede budget i 2017 i forhold til 

2016 og yderligere årlige forhøjelser i de 

resterende programår vil medføre højere 

succesrater og større tilfredshed blandt 

ansøgerne; forventer, at Kommissionens 

hensigt om at tildele yderligere 200 mio. 

EUR til den resterende programperiode 

realiseres, selv om en endnu større 

budgetmæssig indsats er nødvendig for at 

dække efterspørgslen i de 

underfinansierede sektorer, som faktisk er 

langt højere end de midler, der er til 

rådighed; noterer sig, at 48 % af de 

nationale agenturer oplyser, at 

programmernes foranstaltninger er 

underbudgetteret; 

udgår 

Or. en 

 

 


