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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη τη δήλωση για την 

προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και 

των κοινών αξιών της ελευθερίας, της 

ανοχής και της αποφυγής των 

διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης 

(«Δήλωση του Παρισιού») που εγκρίθηκε 

στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών 

Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

17 Μαρτίου 2015 στο Παρίσι, 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0389/2016 

Milan Zver 

Εφαρμογή του «Erasmus+» 

2015/2327(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 

12ης Απριλίου 2016, σχετικά με την 

εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0106. 

 

 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0389/2016 

Milan Zver 

Εφαρμογή του «Erasmus+» 

2015/2327(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει 

επιδείξει ευελιξία και έλαβε καινοτόμα 

μέτρα ειδικά για την αντιμετώπιση νέων 

προκλήσεων, όπως η πρόταση για τους 

πρόσφυγες, καθώς και για την προώθηση 

αξιών που διέπουν την ιδιότητα του 

πολίτη, στο πλαίσιο των κινήτρων που 

προσφέρει το Erasmus+ με στόχο τη 

διεξαγωγή περισσότερο ενεργού και 

συμμετοχικού διαπολιτισμικού διαλόγου· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις 

πολυάριθμες παρατηρήσεις σχετικά με 

τον περιορισμένο προϋπολογισμό, η 

Επιτροπή διέθεσε πιστώσεις και έθεσε 

νέους στόχους, εις βάρος της 

αυξανόμενης ζήτησης εκ μέρους των 

πολιτών των κρατών μελών, οι οποίοι 

αδυνατούν όλο και περισσότερο να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα λόγω των 

περιορισμένων πόρων· 

Or. en 
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Milan Zver 

Εφαρμογή του «Erasmus+» 

2015/2327(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. επισημαίνει ότι το Erasmus+ είναι το 

εμβληματικό πρόγραμμα κινητικότητας, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ στο 

οποίο έχει διατεθεί χρηματοδοτική 

αύξηση κατά 40 % σε σύγκριση με την 

περίοδο 2007-2013, δεδομένων των 

θετικών αποτελεσμάτων και της υψηλής 

ζήτησης· 

1. επισημαίνει ότι το Erasmus+ είναι το 

εμβληματικό πρόγραμμα κινητικότητας, 

εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ· 

υπενθυμίζει ότι το Erasmus+, με 

προϋπολογισμό της τάξης των 14,7 

δισεκατομμυρίων ευρώ, επωφελήθηκε 

από σημαντική συνολική αύξηση του 

προϋπολογισμού του προγράμματος 

μεταξύ του 2014 και του 2020, γεγονός 

που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 40 % σε 

σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα· 

επισημαίνει ότι η δημοσιονομική πορεία 

στο ΠΔΠ δείχνει μια περιορισμένη 

αύξηση για το πρώτο εξάμηνο της 

περιόδου του προγράμματος· τονίζει ότι η 

νέα δομή του προγράμματος φαίνεται να 

ευνοεί προς στιγμήν τα μεγάλα έργα, 

ιδίως στο πλαίσιο της βασικής δράσης 2, 

για τα οποία, επιπλέον, δαπανάται ένα 

μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού· 

Or. en 
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Dominique Bilde 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. σημειώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των 

εθνικών οργανισμών αναμένει ότι θα 

επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος 

Erasmus + στους τομείς της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης και της νεολαίας· 

2. σημειώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των 

εθνικών οργανισμών αναμένει ότι θα 

επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος 

Erasmus+ στους τομείς της εκπαίδευσης, 

της κατάρτισης και της νεολαίας, παρά το 

γεγονός ότι το 75% εξ αυτών συναντούν 

διοικητικές περιπλοκές κατά την 

εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα 

με τη μελέτη που πραγματοποίησε το 

Θεματικό Τμήμα Β σχετικά με την 

αποκεντρωμένη εφαρμογή του Erasmus+·  

Or. en 
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Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0389/2016 

Milan Zver 

Εφαρμογή του «Erasmus+» 

2015/2327(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 

προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 

και ολοκλήρωσης, της αλληλεγγύης, της 

βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς 

αποκλεισμούς, της ποιοτικής 

απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας, 

της κοινωνικής συνοχής και της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 

των νέων, καθώς συμβάλλει στη 

βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη διά 

βίου μάθηση, στην ενεργό ευρωπαϊκή 

ιθαγένεια και σε καλύτερες προοπτικές 

απασχόλησης, παρέχοντας στους 

Ευρωπαίους την ευκαιρία να αποκτήσουν 

εγκάρσια και μεταβιβάσιμα σύνολα 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω 

σπουδών, κατάρτισης και απόκτησης 

επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό, 

και προσφέροντας στα άτομα την 

ευκαιρία να ζουν πιο ανεξάρτητα, να 

προσαρμόζονται ευκολότερα και να 

επιτυγχάνουν προσωπική ανάπτυξη· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Dominique Bilde 
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Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με αναφορές 

ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 

ενώ τα πρώτα δυόμισι έτη εφαρμογής του 

προγράμματος υπήρξαν δύσκολα και 

απαιτητικά, έχουν γίνει βελτιώσεις έκτοτε, 

όμως οι απλοποιήσεις που εισήχθησαν 

μέσω της τακτικής της "ενιαίας 

αντιμετώπισης" είχαν σε πολλές 

περιπτώσεις αντίθετο αποτέλεσμα· θεωρεί 

ότι η μείωση των γραφειοκρατικών 

φραγμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

ευρύτερα και πιο προσβάσιμα 

προγράμματα· ζητεί συνεπώς να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για 

τη μείωση της γραφειοκρατίας σε όλο τον 

κύκλο των έργων, και τη διαμόρφωση των 

δαπανών με τον κατάλληλο τρόπο και σε 

συνάρτηση με τον προϋπολογισμό ή το 

είδος του έργου· προτρέπει ταυτόχρονα 

την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με 

τους κοινωνικούς εταίρους, τις τοπικές 

αρχές και την κοινωνία των πολιτών, ώστε 

να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 

πρόσβαση στο πρόγραμμα· θεωρεί λυπηρό 

το ότι, λόγω του υψηλού διοικητικού 

φόρτου, η χρηματοδότηση του Erasmus+ 

μπορεί να καταστεί μη προσπελάσιμη για 

μικρότερους οργανισμούς· εκτιμά πως 

πρέπει να απλουστευθούν η γραφειοκρατία 

και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων· 

8. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με αναφορές 

ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα, 

ενώ τα πρώτα δυόμισι έτη εφαρμογής του 

προγράμματος υπήρξαν δύσκολα και 

απαιτητικά, ειδικότερα για τους εθνικούς 

οργανισμούς, το ήμισυ των οποίων 

κρίνουν ότι το νέο πρόγραμμα είναι πιο 

περίπλοκο στην εφαρμογή του, έχουν 

επέλθει ορισμένες βελτιώσεις έκτοτε, όμως 

οι απλοποιήσεις που εισήχθησαν μέσω της 

τακτικής της "ενιαίας αντιμετώπισης" 

είχαν σε πολλές περιπτώσεις αντίθετο 

αποτέλεσμα· θεωρεί ότι η μείωση των 

γραφειοκρατικών φραγμών θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε ευρύτερα και πιο 

προσβάσιμα προγράμματα· ζητεί συνεπώς 

να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες 

για τη μείωση της γραφειοκρατίας σε όλο 

τον κύκλο των έργων, και τη διαμόρφωση 

των δαπανών με τον κατάλληλο τρόπο και 

σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό ή το 

είδος του έργου· προτρέπει ταυτόχρονα 

την Επιτροπή να ενισχύσει τον διάλογο με 

τους κοινωνικούς εταίρους, τις τοπικές 

αρχές και την κοινωνία των πολιτών, ώστε 

να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή 

πρόσβαση στο πρόγραμμα· θεωρεί λυπηρό 

το ότι, λόγω του υψηλού διοικητικού 

φόρτου, η χρηματοδότηση του Erasmus+ 

μπορεί να καταστεί μη προσπελάσιμη για 

μικρότερους οργανισμούς· εκτιμά πως 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. τονίζει ότι τα σαφή μαθησιακά 

αποτελέσματα και οι συγκεκριμένες 

περιγραφές των θέσεων εργασίας για 

εμπειρίες απασχόλησης στο εξωτερικό στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 

είναι σημαντικά για τους εκπαιδευομένους, 

τους ασκουμένους, τους μαθητευομένους 

και τους εθελοντές της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει ότι η 

προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των 

διεθνών τους εμπειριών αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας 

και πρέπει να περιλαμβάνει συναντήσεις 

επαγγελματικού προσανατολισμού, 

γλωσσική εκπαίδευση και μαθήματα 

κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης, 

συμπεριλαμβανομένης της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, δεδομένου ότι θα ενισχύσει 

τη συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνία 

και θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας 

και διαβίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη 

τη σημασία της πολυγλωσσίας για την 

αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, 

θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν 

περισσότερες προσπάθειες για την 

προώθηση και τη στήριξη της 

πολυγλωσσίας στο πρόγραμμα Erasmus+· 

επικροτεί το γεγονός ότι θα ενισχυθούν οι 

δεξιότητες των συμμετεχόντων σε έργα 

του Erasmus+ στις ξένες γλώσσες, 

συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών 

12. τονίζει ότι τα σαφή μαθησιακά 

αποτελέσματα και οι συγκεκριμένες 

περιγραφές των θέσεων εργασίας για 

εμπειρίες απασχόλησης στο εξωτερικό στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, 

είναι σημαντικά για τους εκπαιδευομένους, 

τους ασκουμένους, τους μαθητευομένους 

και τους εθελοντές της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης· τονίζει ότι η 

προετοιμασία των υποψηφίων ενόψει των 

διεθνών τους εμπειριών αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητας 

και πρέπει να περιλαμβάνει συναντήσεις 

επαγγελματικού προσανατολισμού, 

γλωσσική εκπαίδευση και μαθήματα 

κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης, 

συμπεριλαμβανομένης της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, δεδομένου ότι θα ενισχύσει 

τη συμμετοχή των ατόμων στην κοινωνία 

και θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας 

και διαβίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη 

τη σημασία της πολυγλωσσίας για την 

αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, 

θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν 

περισσότερες προσπάθειες για την 

προώθηση και τη στήριξη της 

πολυγλωσσίας στο πρόγραμμα Erasmus+· 

θεωρεί ότι τα γλωσσικά μαθήματα για τους 

εισερχομένους σε προγράμματα 

κινητικότητας θα μπορούσαν να δίδονται 

σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα 
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γειτονικών χωρών που μπορεί να 

βελτιώσουν τη θέση και την 

απασχολησιμότητα στη διασυνοριακή 

αγορά εργασίας· θεωρεί ότι τα γλωσσικά 

μαθήματα για τους εισερχομένους σε 

προγράμματα κινητικότητας θα μπορούσαν 

να δίδονται σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρίες 

υποδοχής και να είναι προσαρμοσμένα στο 

πεδίο των σπουδών τους ή της πρακτικής 

τους άσκησης· 

και εταιρίες υποδοχής και να είναι 

προσαρμοσμένα στο πεδίο των σπουδών 

τους ή της πρακτικής τους άσκησης· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. επικροτεί την αύξηση των διαθέσιμων 

χρηματοδοτικών πόρων για το πρόγραμμα 

Erasmus+ για το έτος 2017 κατά σχεδόν 

300 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με το 

2016· υπογραμμίζει περαιτέρω την ανάγκη 

να χρησιμοποιηθούν οι πόροι αυτοί εν 

μέρει για τη βελτίωση των ασθενών 

σκελών του προγράμματος και κατά 

μείζονα λόγο για την αύξηση του αριθμού 

των επιτυχών έργων υψηλής ποιότητας· 

14. λαμβάνει υπό σημείωση την αύξηση 

των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων 

για το πρόγραμμα Erasmus+ για το έτος 

2017 κατά σχεδόν 300 εκατομμύρια EUR 

σε σύγκριση με το 2016, αλλά επισημαίνει 

ότι η αύξηση των πόρων από μόνη της 

δεν θα επαρκέσει για να καταστεί 

αποτελεσματικό το πρόγραμμα, 

ειδικότερα όσον αφορά τη βελτίωση της 

ισορροπίας μεταξύ μικρών, μεσαίων και 

μεγάλων σχεδίων· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. πιστεύει ότι η αύξηση κατά 12,7 % 

στον συνολικό προϋπολογισμό του 2017 

σε σύγκριση με το 2016 και οι περαιτέρω 

ετήσιες αυξήσεις στα υπόλοιπα έτη του 

προγράμματος θα έχουν ως αποτέλεσμα 

υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και 

μεγαλύτερη ικανοποίηση των αιτούντων· 

αναμένει ότι θα υλοποιηθεί η πρόθεση 

της Επιτροπής να διαθέσει πρόσθετα 

κονδύλια ύψους 200 εκατομμυρίων EUR 

για την υπόλοιπη περίοδο του 

προγράμματος, αν και απαιτείται μια 

ακόμη μεγαλύτερη δημοσιονομική 

προσπάθεια για να καλυφθεί η ζήτηση 

στους υποχρηματοδοτούμενους τομείς, 

ζήτηση πολύ υψηλότερη από τα 

διαθέσιμα κονδύλια· επισημαίνει ότι, 

σύμφωνα με όσα αναφέρει το 48% των 

εθνικών οργανισμών, οι δραστηριότητες 

του προγράμματος 

υποχρηματοδοτούνται· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


