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25.1.2017 A8-0389/2 

Pakeitimas 2 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

18 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

atsižvelgdamas į Deklaraciją dėl 

pilietiškumo ir bendrų laisvės, tolerancijos 

ir nediskriminavimo vertybių skatinimo 

pasitelkiant švietimą (Paryžiaus 

deklaraciją), priimtą per neoficialų 

2015 m. kovo 17 d. Paryžiuje vykusį 

Europos Sąjungos valstybių narių 

švietimo ministrų susitikimą, 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Pakeitimas 3 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 nurodomoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 

12 d. rezoliuciją dėl mokymosi apie ES 

mokyklose, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 tekstai, P8_TA(2016)0106. 

 

 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Pakeitimas 4 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi Komisija parodė lankstumą ir 

ėmėsi novatoriškų veiksmų, siekdama 

įveikti naujus iššūkius, pavyzdžiui, 

pasiūlymą dėl pabėgėlių, ir skatinti 

laikytis pilietinių vertybių įgyvendinant 

pagal „Erasmus +“ teikiamas paskatas, 

kuriant aktyvesnį ir labiau dalyvavimu 

grindžiamą kultūrų dialogą; 

B. kadangi, nors padaryta nemažai 

pastabų dėl riboto biudžeto, Komisija 

paskirstė lėšas ir nustatė naujus tikslus, 

kuriais neatsižvelgiama į vis didėjančią 

valstybių narių piliečių, kurie dėl ribotų 

išteklių vis dažniau neturi galimybių 

dalyvauti programoje, paklausą; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Pakeitimas 5 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. pažymi, kad „Erasmus+“ yra pavyzdinė 

ES judumo, švietimo ir mokymo programa, 

kuriai – atsižvelgiant į teigiamus 

rezultatus bei didelę paklausą – skirtas 40 

proc. didesnis biudžetas nei 2007–2013 m. 

laikotarpiu; 

1. pažymi, kad „Erasmus+“ yra pavyzdinė 

ES judumo, švietimo ir mokymo 

programa; primena, kad „Erasmus+“ 

biudžetas siekia 14,7 mlrd. EUR, taigi 

apskritai 2014–2020 m. laikotarpiujis 

buvo labai padidintas, nes yra 40 proc. 

didesnis nei ankstesniu programiniu 

laikotarpiu; atkreipia dėmesį į tai, kad 

pagal DFP numatytame biudžete 

matomas nedidelis padidėjimas pirmąją 

programavimo laikotarpio pusę; atkreipia 

dėmesį į tai, kad atrodo, jog nauja 

programos struktūra sudaro palankesnes 

sąlygas dideliems projektams, visų pirma 

numatytiems pagal 2 pagrindinį veiksmą, 

kuriems, be kita ko, sunaudojama 

didžiausia biudžeto dalis; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Pakeitimas 6 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

2. pažymi, kad didžioji dalis nacionalinių 

agentūrų tikisi, jog programos „Erasmus+“ 

tikslai švietimo, mokymo ir jaunimo srityse 

bus pasiekti; 

2. pažymi, kad didžioji dalis nacionalinių 

agentūrų tikisi, jog programos „Erasmus+“ 

tikslai švietimo, mokymo ir jaunimo srityse 

bus pasiekti, nepaisant 75 proc. 

nacionalinių agentūrų konstatuoto su 

programos įgyvendinimu susijusio 

administravimo sudėtingumo, kaip rodo B 

politinio skyriaus vykdytas decentralizuoto 

„Erasmus+“ valdymo tyrimas;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Pakeitimas 7 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

3. mano, kad „Erasmus +“ atlieka 

gyvybiškai svarbų vaidmenį skatinant 

Europos tapatybę, integraciją, 

solidarumą, įtraukų ir tvarų augimą, 

kokybišką užimtumą, konkurencingumą, 

socialinę sanglaudą ir jaunų darbuotojų 

judumą, nes ja padedama gerinti Europos 

švietimo ir mokymo sistemas, mokymąsi 

visą gyvenimą, aktyvų Europos 

pilietiškumą bei didinamos galimybės 

įsidarbinti ir europiečiams suteikiama 

galimybė įgyti universaliųjų ir 

perkeliamųjų gebėjimų ir kompetencijų 

rinkinius, pasitelkiant studijas, mokymą, 

darbo patirtį užsienyje ar savanorišką 

veiklą, taip pat žmonėms suteikiama 

galimybė gyventi savarankiškiau, 

lengviau prisitaikyti ir tobulėti kaip 

asmenybei; 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Pakeitimas 8 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. pripažįsta, kad, remiantis visų lygmenų 

suinteresuotųjų subjektų ataskaitomis, 

pirmi dveji su pusę programos 

įgyvendinimo metų buvo sudėtingi ir buvo 

iškilę sunkumų, tačiau šiuo metu padėtis 

pagerėjo, ir nors tvarka buvo supaprastinta 

pradėjus taikyti visiems bendrą metodą, 

daugeliu atvejų pasiektas neigiamas 

poveikis; mano, kad esant mažiau 

biurokratinių kliūčių programa būtų 

platesnio masto ir labiau prieinama; todėl 

ragina toliau dėti pastangas, kad būtų 

sumažinta biurokratija viso projekto ciklo 

metu ir kad išlaidos būtų nustatomos 

tinkamai ir atsižvelgiant į biudžetą ar 

projekto rūšį; kartu ragina Komisiją 

stiprinti dialogą su socialiniais partneriais, 

vietos valdžios institucijomis ir pilietine 

visuomene, kad būtų užtikrinta kuo 

platesnė galimybė dalyvauti programoje; 

apgailestauja, kad dėl didelės 

administracinės naštos finansavimas pagal 

programą „Erasmus+“ mažesnėms 

organizacijoms gali būti nepasiekiamas; 

mano, kad biurokratinė našta ir 

atsiskaitymo reikalavimai turėtų būti 

supaprastinti; 

8. pripažįsta, kad, remiantis visų lygmenų 

suinteresuotųjų subjektų ataskaitomis, 

pirmi dveji su pusę programos 

įgyvendinimo metų buvo sudėtingi ir buvo 

iškilę sunkumų, visų pirma nacionalinėms 

agentūroms, nes pusė jų mano, kad naują 

programą yra sunkiau įgyvendinti, tačiau 

šiuo metu padėtis šiek tiek pagerėjo, ir nors 

tvarka buvo supaprastinta pradėjus taikyti 

visiems bendrą metodą, daugeliu atvejų 

pasiektas neigiamas poveikis; mano, kad 

esant mažiau biurokratinių kliūčių 

programa būtų platesnio masto ir labiau 

prieinama; todėl ragina toliau dėti 

pastangas, kad būtų sumažinta biurokratija 

viso projekto ciklo metu ir kad išlaidos 

būtų nustatomos tinkamai ir atsižvelgiant į 

biudžetą ar projekto rūšį; kartu ragina 

Komisiją stiprinti dialogą su socialiniais 

partneriais, vietos valdžios institucijomis ir 

pilietine visuomene, kad būtų užtikrinta 

kuo platesnė galimybė dalyvauti 

programoje; apgailestauja, kad dėl didelės 

administracinės naštos finansavimas pagal 

programą „Erasmus+“ mažesnėms 

organizacijoms gali būti nepasiekiamas; 

mano, kad biurokratinė našta ir 

atsiskaitymo reikalavimai turėtų būti 

supaprastinti; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Pakeitimas 9 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. atkreipia dėmesį į aiškių mokymosi 

rezultatų ir konkrečių programos 

„Erasmus+“ darbo patirties užsienyje darbo 

aprašymų svarbą profesinio švietimo ir 

mokymo studentams, stažuotojams, 

pameistriams ir savanoriams; pabrėžia, kad 

kandidatų pasirengimas prieš įgyjant 

tarptautinę patirtį yra sudedamoji veiklos 

dalis ir ją reikia įtraukti į profesinio 

orientavimo sesijas, kalbų mokymus, tai 

pat mokymus apie socialinę bei kultūrinę 

integraciją, įskaitant tarpkultūrinę 

komunikaciją, nes taip žmonės būtų 

skatinami dalyvauti visuomenės gyvenime 

ir pagerėtų jų darbo ir gyvenimo sąlygos; 

atsižvelgdamas į daugiakalbystės svarbą 

didinant jaunimo galimybes įsidarbinti, 

mano, kad reikėtų dėti daugiau pastangų 

siekiant skatinti ir remti daugiakalbystę 

pagal programą „Erasmus +“; palankiai 

vertina tai, kad bus skatinamas 

programos „Erasmus +“ projektų dalyvių 

užsienio kalbų, įskaitant kaimyninių šalių 

kalbų, mokėjimas, galintis padidinti 

judumą ir įsidarbinimo galimybes 

tarpvalstybinėje darbo rinkoje; mano, kad 

kalbos kursai atvykstantiems judumo 

programų dalyviams galėtų būti rengiami 

bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis ir 

stažuotojus priimančiomis bendrovėmis ir 

pritaikyti prie jų studijų ar stažuotės srities; 

12. atkreipia dėmesį į aiškių mokymosi 

rezultatų ir konkrečių programos 

„Erasmus+“ darbo patirties užsienyje darbo 

aprašymų svarbą profesinio švietimo ir 

mokymo studentams, stažuotojams, 

pameistriams ir savanoriams; pabrėžia, kad 

kandidatų pasirengimas prieš įgyjant 

tarptautinę patirtį yra sudedamoji veiklos 

dalis ir ją reikia įtraukti į profesinio 

orientavimo sesijas, kalbų mokymus, tai 

pat mokymus apie socialinę bei kultūrinę 

integraciją, įskaitant tarpkultūrinę 

komunikaciją, nes taip žmonės būtų 

skatinami dalyvauti visuomenės gyvenime 

ir pagerėtų jų darbo ir gyvenimo sąlygos; 

atsižvelgdamas į daugiakalbystės svarbą 

didinant jaunimo galimybes įsidarbinti, 

mano, kad reikėtų dėti daugiau pastangų 

siekiant skatinti ir remti daugiakalbystę 

pagal programą „Erasmus +“; mano, kad 

kalbos kursai atvykstantiems judumo 

programų dalyviams galėtų būti rengiami 

bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis ir 

stažuotojus priimančiomis bendrovėmis ir 

pritaikyti prie jų studijų ar stažuotės srities; 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

25.1.2017 A8-0389/10 

Pakeitimas 10 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

14 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

14. palankiai vertina tai, kad skirta 

daugiau lėšų programai „Erasmus +“ 

įgyvendinti 2017 m. – beveik 300 mln. 

EUR daugiau, palyginti su 2016 m.; taip 

pat pabrėžia, kad būtina panaudoti šias 

lėšas iš dalies patobulinti programos 

silpnąsias vietas ir daugiausia padidinti 

sėkmingų kokybiškų projektų skaičių; 

14. pažymi, kad programai „Erasmus +“ 

įgyvendinti 2017 m. skirta daugiau lėšų – 

beveik 300 mln. EUR daugiau, palyginti su 

2016 m., tačiau pabrėžia, kad vien tik lėšų 

padidinimo nepakaks, kad programa taptų 

efektyvi, visų pirma, kalbant apie 

tolygesnį lėšų paskirstymą mažiems, 

vidutiniams ir dideliems projektams; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Pakeitimas 11 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. mano, kad 12,7 proc. didesnis bendras 

2017 m. biudžetas (lyginant su 2016 m.) ir 

vėliau kasmet didinamas biudžetas 

likusiais programos įgyvendinimo metais 

lems didesnę sėkmę ir didesnį pareiškėjų 

pasitenkinimą; tikisi, kad bus 

įgyvendintas Komisijos ketinimas 

papildomai skirti 200 mln. EUR likusiam 

programos įgyvendinimo laikotarpiui, 

tačiau reikia daugiau pastangų biudžeto 

srityje, kad būtų patenkinti nepakankamai 

finansuojamų sektorių poreikiai, kurie iš 

tiesų yra viršija turimas lėšas; pažymi, kad 

48 proc. nacionalinių agentūrų praneša, 

kad programos veiksmams skiriama 

nepakankamai biudžeto lėšų; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


