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25.1.2017 A8-0389/2 

Tarkistus  2 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 18 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 17. maaliskuuta 2015 

Pariisissa pidetyssä unionin 

opetusministereiden epävirallisessa 

kokouksessa annetun julistuksen 

kansalaisuuden sekä vapauden, 

suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden 

yhteisten arvojen edistämisestä 

koulutuksen avulla (Pariisin julistus), 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Tarkistus  3 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 24 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2016 

antamansa päätöslauselman EU-asioiden 

oppimisesta koulussa2, 

Poistetaan. 

–––––––––––––––––– 

2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0106. 

 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Tarkistus  4 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. katsoo, että komissio on osoittanut 

joustavuutta ja toteuttanut innovatiivisia 

toimia, kuten pakolaisia koskevan 

ehdotuksen, uusiin haasteisiin 

tarttumiseksi ja kansalaisarvojen 

edistämiseksi Erasmus+ -ohjelman 

tarjoamissa kannustimissa aktiivisemman 

ja osallistavamman kulttuurien välisen 

vuoropuhelun kehittämiseksi; 

B. toteaa, että vaikka määrärahojen 

rajallisuudesta on useasti huomautettu, 

komissio on jakanut varoja ja asettanut 

uusia tavoitteita tavalla, joka ei vastaa 

jäsenvaltioiden kansalaisten kasvavaa 

kysyntää, kun he eivät yhä useammin 

pysty osallistumaan ohjelmiin resurssien 

rajallisuuden vuoksi; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Tarkistus  5 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee merkille, että Erasmus+ on EU:n 

lippulaivaohjelma liikkuvuuden ja 

koulutuksen alalla ja että myönteisten 

tulosten ja suuren kysynnän vuoksi sen 

määrärahoja on lisätty 40 prosenttia 

kauteen 2007–2013 verrattuna; 

1. panee merkille, että Erasmus+ on EU:n 

lippulaivaohjelma liikkuvuuden ja 

koulutuksen alalla; muistuttaa, että 

Erasmus+ -ohjelman määrärahat ovat 

14,7 miljardia euroa ja että vuosiksi 

2014–2020 niitä on lisätty 40 prosenttia 

edelliseen ohjelmakauteen verrattuna, 

mikä on huomattava lisäys; panee 

merkille, että monivuotisen 

rahoituskehyksen budjettiprofiili osoittaa, 

että ohjelmakauden ensimmäisellä 

puoliskolla lisäys oli vähäistä; korostaa, 

että ohjelman uusi rakenne näyttää tällä 

hetkellä suosivan suurhankkeita ja 

varsinkin avaintoimeen 2 kuuluvia 

hankkeita, joihin myös käytetään 

suurempi osa budjetista; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Tarkistus  6 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. panee merkille, että kansallisten 

toimistojen suuri enemmistö odottaa, että 

Erasmus+ -ohjelman tavoitteet koulutus- ja 

nuorisoalalla saavutetaan; 

2. panee merkille, että kansallisten 

toimistojen suuri enemmistö odottaa, että 

Erasmus+ -ohjelman tavoitteet koulutus- ja 

nuorisoalalla saavutetaan, huolimatta siitä, 

että politiikkayksikkö B:n suorittaman 

Erasmus+ -ohjelman hajautettua 

täytäntöönpanoa koskevan tutkimuksen 

mukaan 75 prosenttia kansallisista 

toimistoista on kohdannut hallinnollisiin 

menettelyihin liittyvää monimutkaisuutta 

ohjelman täytäntöönpanossa;  

Or. en 



 

AM\1115314FI.docx  PE598.429v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

25.1.2017 A8-0389/7 

Tarkistus  7 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. katsoo, että Erasmus+ -ohjelmalla on 

keskeinen asema eurooppalaisen 

identiteetin ja yhdentymisen, 

yhteisvastuun, osallistavan ja kestävän 

kasvun, laadukkaiden työpaikkojen, 

kilpailukyvyn, sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden ja nuoren työvoiman 

liikkuvuuden kannalta, sillä se 

myötävaikuttaa eurooppalaisten 

koulutusjärjestelmien, elinikäisen 

oppimisen, aktiivisen Euroopan 

kansalaisuuden ja työllisyysnäkymien 

parantamiseen antamalla eurooppalaisille 

mahdollisuuden hankkia monialaisia ja 

siirrettäviä taitoja ja osaamista ulkomailla 

tapahtuvan opiskelun, koulutuksen, 

työkokemuksen ja vapaaehtoistyön kautta 

sekä takaa yksittäisille henkilöille 

mahdollisuuden itsenäisempään elämään, 

helpompaan sopeutumiseen ja itsensä 

kehittämiseen; 

Poistetaan. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Tarkistus  8 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. panee merkille, että kaikkien tasojen 

sidosryhmien raporttien mukaan ohjelman 

täytäntöönpanon ensimmäiset kaksi ja 

puoli vuotta olivat vaikeita ja haastavia, 

mutta tämän jälkeen on tehty parannuksia, 

vaikka kaikille sopivan yhden 

toimintatavan avulla toteutetuilla 

yksinkertaistuksilla on monissa tapauksissa 

ollut päinvastainen vaikutus; katsoo, että 

byrokraattisten esteiden vähentäminen 

auttaisi laajentamaan ohjelmaa ja 

helpottamaan siihen pääsyä; vaatii sen 

vuoksi toteuttamaan lisätoimia byrokratian 

karsimiseksi koko hankesyklistä ja 

määrittämään kustannukset 

asianmukaisesti ja suhteessa määrärahoihin 

tai hankkeen tyyppiin; kannustaa samalla 

komissiota vahvistamaan 

työmarkkinaosapuolten, 

paikallisviranomaisten ja 

kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää 

vuoropuhelua, jotta varmistetaan laajin 

mahdollinen pääsy ohjelmaan; pitää 

valitettavana, että raskaan hallinnollisen 

rasitteen vuoksi Erasmus+ -rahoitus voi 

olla pienempien organisaatioiden 

ulottumattomissa; katsoo, että byrokratiaa 

ja raportointivaatimuksia olisi 

yksinkertaistettava; 

8. panee merkille, että kaikkien tasojen 

sidosryhmien raporttien mukaan ohjelman 

täytäntöönpanon ensimmäiset kaksi ja 

puoli vuotta olivat vaikeita ja haastavia 

varsinkin kansallisille toimistoille, joista 

puolet on sitä mieltä, että uusi ohjelma on 

vaikeampi panna täytäntöön, mutta tämän 

jälkeen on tehty joitakin parannuksia, 

vaikka kaikille sopivan yhden 

toimintatavan avulla toteutetuilla 

yksinkertaistuksilla on monissa tapauksissa 

ollut päinvastainen vaikutus; katsoo, että 

byrokraattisten esteiden vähentäminen 

auttaisi laajentamaan ohjelmaa ja 

helpottamaan siihen pääsyä; vaatii sen 

vuoksi toteuttamaan lisätoimia byrokratian 

karsimiseksi koko hankesyklistä ja 

määrittämään kustannukset 

asianmukaisesti ja suhteessa määrärahoihin 

tai hankkeen tyyppiin; kannustaa samalla 

komissiota vahvistamaan 

työmarkkinaosapuolten, 

paikallisviranomaisten ja 

kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää 

vuoropuhelua, jotta varmistetaan laajin 

mahdollinen pääsy ohjelmaan; pitää 

valitettavana, että raskaan hallinnollisen 

rasitteen vuoksi Erasmus+ -rahoitus voi 

olla pienempien organisaatioiden 

ulottumattomissa; katsoo, että byrokratiaa 

ja raportointivaatimuksia olisi 
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yksinkertaistettava; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Tarkistus  9 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. korostaa, että on tärkeää saada selkeitä 

oppimistuloksia ja erityisiä työkuvauksia 

Erasmus+ -työkokemuksesta ulkomailla 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, 

harjoittelijoille ja oppisopimusoppilaille 

sekä vapaaehtoisille; korostaa, että 

hakijoiden valmennus ennen heidän 

kansainvälistä kokemustaan on erottamaton 

osa toimintaa ja siihen on sisällytettävä 

uraneuvontaa ja kielikoulutusta sekä 

sosiaalista ja kulttuurista integraatiota 

koskevia kursseja ja kulttuurien välistä 

viestintää, jotka edistäisivät ihmisten 

osallistumista yhteiskuntaan ja 

parantaisivat heidän työ- ja elinolojaan; 

ottaa huomioon monikielisyyden 

merkityksen nuorten työllistettävyyden 

parantamisessa; katsoo, että 

monikielisyyttä olisi pyrittävä edistämään 

ja tukemaan ponnekkaammin Erasmus+ -

ohjelmassa; on tyytyväinen siihen, että 

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuneiden 

vieraan kielen ja myös naapurimaiden 

kielten taito paranee, mikä voi lisätä 

liikkuvuutta ja työllistettävyyttä rajat 

ylittävillä työmarkkinoilla; katsoo, että 

saapuville liikkuvuusohjelman osallistujille 

voitaisiin järjestää kielikursseja 

yhteistyössä oppilaitosten ja harjoittelijoita 

vastaanottavien yritysten kanssa ja että 

kielikurssit voitaisiin mukauttaa 

12. korostaa, että on tärkeää saada selkeitä 

oppimistuloksia ja erityisiä työkuvauksia 

Erasmus+ -työkokemuksesta ulkomailla 

ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, 

harjoittelijoille ja oppisopimusoppilaille 

sekä vapaaehtoisille; korostaa, että 

hakijoiden valmennus ennen heidän 

kansainvälistä kokemustaan on erottamaton 

osa toimintaa ja siihen on sisällytettävä 

uraneuvontaa ja kielikoulutusta sekä 

sosiaalista ja kulttuurista integraatiota 

koskevia kursseja ja kulttuurien välistä 

viestintää, jotka edistäisivät ihmisten 

osallistumista yhteiskuntaan ja 

parantaisivat heidän työ- ja elinolojaan; 

ottaa huomioon monikielisyyden 

merkityksen nuorten työllistettävyyden 

parantamisessa; katsoo, että 

monikielisyyttä olisi pyrittävä edistämään 

ja tukemaan ponnekkaammin Erasmus+ -

ohjelmassa; katsoo, että saapuville 

liikkuvuusohjelman osallistujille voitaisiin 

järjestää kielikursseja yhteistyössä 

oppilaitosten ja harjoittelijoita 

vastaanottavien yritysten kanssa ja että 

kielikurssit voitaisiin mukauttaa 

osallistujien opiskelualaan tai harjoitteluun; 
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osallistujien opiskelualaan tai harjoitteluun; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Tarkistus  10 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. panee tyytyväisenä merkille, että 

Erasmus+ -ohjelmalle on vuodelle 2017 

osoitettu varoja lähes 300 miljoonaa euroa 

enemmän kuin vuodelle 2016; korostaa 

vielä tarvetta käyttää nämä varat osittain 

ohjelman heikkouksien parantamiseen ja 

pääosin menestyvien laadukkaiden 
hankkeiden määrän lisäämiseen; 

14. panee merkille, että Erasmus+ 

-ohjelmalle on vuodelle 2017 osoitettu 

varoja lähes 300 miljoonaa euroa enemmän 

kuin vuodelle 2016, mutta korostaa, että 

varojen lisääminen ei yksistään riitä 

tekemään ohjelmasta tehokasta eikä 

etenkään huolehtimaan tasapuolisuudesta 

pienten, keskikokoisten ja suurten 
hankkeiden välillä; 

Or. en 



 

AM\1115314FI.docx  PE598.429v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

25.1.2017 A8-0389/11 

Tarkistus  11 

Dominique Bilde 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0389/2016 

Milan Zver 

Erasmus+-ohjelman täytäntöönpano 

2015/2327(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. uskoo, että vuoden 2017 

kokonaismäärärahojen kasvu 

12,7 prosentilla vuodesta 2016 ja muut 

vuotuiset lisäykset ohjelman jäljellä 

olevina vuosina johtavat korkeampaan 

onnistumisprosenttiin ja suurempaan 

tyytyväisyyteen hakijoiden keskuudessa; 

odottaa, että komissio toteuttaa 

aikomuksensa myöntää 200 miljoonan 

euron lisärahoitus jäljellä olevalle 

ohjelmakaudelle, vaikka määrärahoja 

tarvitaan enemmän, jotta voidaan kattaa 

alirahoitetuilla aloilla kysyntä, joka on 

tällä hetkellä paljon suurempaa kuin 

käytettävissä olevat varat; panee merkille, 

että 48 prosenttia kansallisista toimistoista 

katsoo, että ohjelman toimia ei rahoiteta 

riittävästi; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


