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25.1.2017 A8-0389/2 

Módosítás  2 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel a 2015. március 17-én, az 

európai uniós oktatási miniszterek nem 

hivatalos ülésén elfogadott, „A polgári 

szerepvállalásnak, valamint közös 

értékeinknek: a szabadságnak, a 

toleranciának és a 

megkülönböztetésmentességnek az oktatás 

által történő előmozdításáról” című 

nyilatkozatra („Párizsi Nyilatkozat”), 

törölve 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Módosítás  3 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

– tekintettel az európai uniós ismeretek 

iskolai elsajátításáról szóló, 2012. április 

12-i állásfoglalására2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0106. 

 

 

törölve 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Módosítás  4 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel a Bizottság rugalmasságot 

tanúsított és innovatív lépéseket tett az új 

kihívásokkal való szembenézés – példa 

erre a menekültekre irányuló javaslat –, 

valamint a polgári értékeknek az 

Erasmus+ kezdeményezés által kínált 

ösztönzőkön belüli előmozdítása és a 

kultúrák közötti aktívabb és részvételen 

alapuló párbeszéd érdekében; 

B. mivel a korlátozott költségvetésre 

vonatkozó számos megjegyzés ellenére a 
Bizottság kifizetett forrásokat, és a új 

célokat határozott meg a tagállamok 

polgárainak egyre növekvő igénye kárára, 

akik korlátozott erőforrások miatt egyre 

kevésbé képesek részt venni a 

programban; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Módosítás  5 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. rámutat, hogy az Erasmus+ az Unió 

kitüntetett mobilitási, oktatási és képzési 

programja, amely a 2007 és 2013 közötti 

időszakhoz képest a jó eredmények és a 

számos támogatási igény miatt 40%-os 

költségvetési emelést kapott; 

1. rámutat, hogy az Erasmus+ az Unió 

kitüntetett mobilitási, oktatási és képzési 

programja; emlékeztet arra, hogy az 

Erasmus+ 14,7 milliárd eurós 

költségvetéssel jelentős általános 

növelésben részesült a 2014–2020 közötti 

időszakra vonatkozó költségvetésében, 

amely a korábbi programhoz képest 40%-

os növekedést jelent; megjegyzi, hogy a 

többéves pénzügyi keret költségvetési 

profilja a programidőszak első felére 

korlátozott növelést jelez; megjegyzi 

továbbá, hogy az új program jelenlegi 

szerkezete a jelek szerint a nagy 

projekteknek kedvez, különösen a 2. 

kulcsintézkedés alatt, amelyek emellett a 

költségvetésből is nagyobb arányban 

részesülnek; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Módosítás  6 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. megjegyzi, hogy a nemzeti ügynökségek 

nagy többsége elvárja, hogy az Erasmus+ 

program oktatás, szakképzés és ifjúság 

terén kitűzött céljai teljesüljenek; 

2. megjegyzi, hogy a nemzeti ügynökségek 

nagy többsége elvárja, hogy az Erasmus+ 

program oktatás, szakképzés és ifjúság 

terén kitűzött céljai teljesüljenek, annak 

ellenére, hogy a nemzeti ügynökségek 

75%-a adminisztratív nehézségekkel 

szembesült a program végrehajtása során, 

a „B” Tematikus Főosztálynak az 

Erasmus+ decentralizált végrehajtásáról 

szóló tanulmánya szerint;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Módosítás  7 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. úgy véli, hogy az Erasmus+ alapvető 

szerepet játszik az európai identitás és 

integráció kialakításában és 

megvalósításában, a szolidaritás, az 

inkluzív és fenntartható növekedés, a 

minőségi foglalkoztatás, a 

versenyképesség, a szociális kohézió és a 

fiatal munkaerő mobilitásának 

megteremtésében, amennyiben pozitívan 

hozzájárul az európai oktatási és képzési 

rendszerek, az egész életen át tartó 

tanulás, az aktív európai polgárság és a 

jobb foglalkoztathatósági kilátások 

javításához, és lehetőséget biztosít az 

európaiaknak arra, hogy külföldi 

tanulmányok, képzések és 

munkatapasztalatok, valamint önkéntes 

munkavégzés révén átvihető és átadható 

személyes és szakmai készségekre és 

kompetenciákra tegyenek szert, továbbá 

biztosítja az egyének számára az esélyt 

arra, hogy függetlenebbül éljenek, 

könnyebben alkalmazkodjanak és 

személyesen fejlődjenek; 

törölve 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Módosítás  8 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. tudomásul veszi, hogy bár a különféle 

szinteken érintett szereplők szerint a 

program végrehajtásának első két és fél éve 

nehéz és kihívásokkal teli volt, azóta 

javultak a dolgok, még ha a pályázatok 

számára egyenmegoldásokat kínáló 

megközelítéssel bevezetett egyszerűsítés 

számos esetben ellentétes hatást ért is el; 

úgy véli, hogy a bürokratikus akadályok 

csökkentése szélesebb körre kiterjedő és 

jobban hozzáférhető programot 

eredményezne; ezért kéri, hogy tegyenek 

további erőfeszítéseket a bürokrácia 

csökkentésére a projektciklusban, valamint 

hogy a költségeket a projekt 

költségvetésének vagy a típusának 

megfelelően állapítsák meg; ugyanakkor 

arra ösztönzi a Bizottságot, hogy mélyítse 

el a párbeszédet a szociális partnerekkel, a 

helyi hatóságokkal és a civil társadalommal 

a programhoz való legszélesebb hozzáférés 

biztosítása érdekében; sajnálatának ad 

hangot amiatt, hogy a nagyarányú 

adminisztratív teher miatt az Erasmus+ 

támogatás a kisebb szervezetek számára 

nem elérhető; úgy véli, hogy egyszerűsíteni 

kell a bürokratikus és jelentéstételi 

követelményeket; 

8. tudomásul veszi, hogy bár a különféle 

szinteken érintett szereplők szerint a 

program végrehajtásának első két és fél éve 

nehéz és kihívásokkal teli volt – különösen 

a nemzeti ügynökségek számára, amelyek 

fele úgy véli, hogy az új program 

végrehajtása bonyolult –, azóta részben 

javultak a dolgok, még ha a pályázatok 

számára egyenmegoldásokat kínáló 

megközelítéssel bevezetett egyszerűsítés 

számos esetben ellentétes hatást ért is el; 

úgy véli, hogy a bürokratikus akadályok 

csökkentése szélesebb körre kiterjedő és 

jobban hozzáférhető programot 

eredményezne; ezért kéri, hogy tegyenek 

további erőfeszítéseket a bürokrácia 

csökkentésére a projektciklusban, valamint 

hogy a költségeket a projekt 

költségvetésének vagy a típusának 

megfelelően állapítsák meg; ugyanakkor 

arra ösztönzi a Bizottságot, hogy mélyítse 

el a párbeszédet a szociális partnerekkel, a 

helyi hatóságokkal és a civil társadalommal 

a programhoz való legszélesebb hozzáférés 

biztosítása érdekében; sajnálatának ad 

hangot amiatt, hogy a nagyarányú 

adminisztratív teher miatt az Erasmus+ 

támogatás a kisebb szervezetek számára 

nem elérhető; úgy véli, hogy egyszerűsíteni 

kell a bürokratikus és jelentéstételi 

követelményeket; 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Módosítás  9 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. kiemeli az egyértelmű tanulási 

eredmények és konkrét munkaköri leírások 

fontosságát az Erasmus+ keretében 

külföldi munkatapasztalatot szerző, 

szakképzésben részt vevő diákok, 

gyakornokok és önkéntesek számára; 

hangsúlyozza, hogy a nemzetközi 

tapasztalatszerzés előtt a jelöltek 

felkészítése a tevékenység szerves része, és 

többek között magában kell foglalnia a 

karriertanácsadást, a nyelvi képzést és a 

társadalmi és kulturális integrációt 

elősegítő órákat – például a kultúrák 

közötti kommunikációról –, melyek 

előmozdítják az emberek társadalmi 

részvételét és javítják munka- és 

életkörülményeiket; tekintettel arra, hogy a 

fiatalok foglalkoztathatóságának 

javításához fontos a többnyelvűség, 

nagyobb erőfeszítéseket tart szükségesnek 

a többnyelvűség Erasmus+ program 

keretében történő előmozdítása és 

támogatása érdekében; üdvözli, hogy az 

Erasmus+ projektekben erősíteni fogják a 

résztvevők idegen nyelvi készségeit, 

különös tekintettel a szomszédos országok 

nyelveire, ami a határokon átnyúló 

munkaerőpiacon növelheti a mobilitást és 

a foglalkoztathatóságot; úgy véli, hogy a 

mobilitási programok új résztvevői 

számára a nyelvtanfolyamok az oktatási 

12. kiemeli az egyértelmű tanulási 

eredmények és konkrét munkaköri leírások 

fontosságát az Erasmus+ keretében 

külföldi munkatapasztalatot szerző, 

szakképzésben részt vevő diákok, 

gyakornokok és önkéntesek számára; 

hangsúlyozza, hogy a nemzetközi 

tapasztalatszerzés előtt a jelöltek 

felkészítése a tevékenység szerves része, és 

többek között magában kell foglalnia a 

karriertanácsadást, a nyelvi képzést és a 

társadalmi és kulturális integrációt 

elősegítő órákat – például a kultúrák 

közötti kommunikációról –, melyek 

előmozdítják az emberek társadalmi 

részvételét és javítják munka- és 

életkörülményeiket; tekintettel arra, hogy a 

fiatalok foglalkoztathatóságának 

javításához fontos a többnyelvűség, 

nagyobb erőfeszítéseket tart szükségesnek 

a többnyelvűség Erasmus+ program 

keretében történő előmozdítása és 

támogatása érdekében; úgy véli, hogy a 

mobilitási programok új résztvevői 

számára a nyelvtanfolyamok az oktatási 

intézményekkel és a fogadó vállalatokkal 

együttműködésben is megszervezhetők és a 

tanulmányok vagy a szakmai gyakorlat 

területéhez igazíthatók; 
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intézményekkel és a fogadó vállalatokkal 

együttműködésben is megszervezhetők és a 

tanulmányok vagy a szakmai gyakorlat 

területéhez igazíthatók; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Módosítás  10 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. üdvözli, hogy az Erasmus+ program 

rendelkezésére álló forrásokat 2016-hoz 

képest 2017-re vonatkozóan majdnem 300 

millió euróval növelték; hangsúlyozza 

továbbá annak fontosságát, hogy e 

forrásokat részben a program gyenge 

pontjainak megerősítésére, és főleg a 

sikeres minőségi projektek számának 

növelésére fordítsák; 

14. tudomásul veszi, hogy az Erasmus+ 

program rendelkezésére álló forrásokat 

2016-hoz képest 2017-re vonatkozóan 

majdnem 300 millió euróval növelték, de 

hangsúlyozza, hogy csupán a források 

növelése nem lesz elég a program 

hatékonnyá tételéhez, különös tekintettel a 

kis, a közepes és a nagy léptékű projektek 

közötti nagyobb egyenlőségre; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Módosítás  11 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. úgy véli, hogy 2017-ben a teljes 

költségvetés 2016-hoz viszonyítva 12,7 %-

os növelése és a hátralévő programévek 

során a további éves növelések jobb 

sikerarányhoz, illetve a pályázók körében 

nagyobb megelégedéshez vezetnek; elvárja 

a Bizottság azon szándékának 

végrehajtását, hogy a hátralévő 

programidőszakra további 200 millió 

eurót irányoz elő, bár ennél nagyobb 

költségvetési ösztönzésre van szükség az 

alulfinanszírozott ágazatokon belüli – a 

rendelkezésre álló pénzeszközöknél 

valójában jóval nagyobb – kereslet 

kielégítéséhez; rámutat, hogy a nemzeti 

ügynökségek 48%-a szerint programjaik 

alulfinanszírozottak; 

törölve 

Or. en 

 

 


