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25.1.2017 A8-0389/2 

Amendamentul  2 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere Declarația privind 

promovarea prin educație a cetățeniei și a 

valorilor comune ale libertății, toleranței 

și nediscriminării (Declarația de la Paris), 

adoptată în cadrul reuniunii informale a 

miniștrilor educației din Uniunea 

Europeană, din 17 martie 2015 de la 

Paris, 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Amendamentul  3 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 

aprilie 2016 referitoare la cunoașterea UE 

în școală 2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0106. 

 

 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Amendamentul  4 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât Comisia a arătat flexibilitate și 

a luat măsuri inovatoare pentru a aborda 

noile provocări, precum propunerea 

referitoare la refugiați, și pentru a 

promova valorile civice în cadrul 

stimulentelor pe care le oferă Erasmus+  

pentru un dialog intercultural mai activ și 

participativ; 

B. întrucât, în ciuda numeroaselor 

comentarii privind bugetul limitat, 
Comisia a acordat fonduri și a stabilit 

obiective noi în detrimentul cererii din ce 

în ce mai mari din partea cetățenilor 

statelor membre, care se află din ce în ce 

mai des în situația de a nu putea participa 

la program din cauza resurselor limitate;   

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Amendamentul  5 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că Erasmus+ este programul 

emblematic al UE în domeniul mobilității, 

educației și formării, și i-a fost alocată o 

majorare bugetară de 40 % comparativ cu 

perioada 2007-2013, având în vedere 

rezultatele pozitive și cererea ridicată; 

1. subliniază că Erasmus+ este programul 

emblematic al UE în domeniul mobilității, 

educației și formării; amintește că 

Erasmus+ a beneficiat de o creștere 

generală semnificativă a bugetului 

programului, și anume de 14,7 miliarde 

EUR, între 2014 și 2020, ceea ce 

înseamnă o creștere de 40 % față de 

perioada de programare anterioară; ia act 

de faptul că profilul bugetar din CFM 

indică o creștere limitată pentru prima 

jumătate a perioadei de programare; 

subliniază că noua structură a 

programului pare să favorizeze în prezent 

proiectele mari, în special pe cele din 

cadrul Acțiunii-cheie 2, care consumă, de 

asemenea, o mare parte din buget;   

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Amendamentul  6 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că marea majoritate a 

agențiilor naționale preconizează că 

Erasmus+ își va îndeplini obiectivele în 

domeniile educației, formării și tineretului; 

2. ia act de faptul că marea majoritate a 

agențiilor naționale preconizează că 

Erasmus+ își va îndeplini obiectivele în 

domeniile educației, formării și tineretului, 

în ciuda faptului că 75% din acestea s-au 

confruntat cu dificultăți de natură 

administrativă în cadrul punerii în 

aplicare a programului, conform unui 

studiu realizat de Departamentul tematic 

B al Parlamentului privind punerea în 

aplicare descentralizată a programului 

Erasmus+;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Amendamentul  7 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. consideră că programul Erasmus + 

joacă un rol vital pentru promovarea 

identității și integrării europene, a 

solidarității, a creșterii sustenabile și 

favorabile incluziunii, a unor locuri de 

muncă de calitate, a competitivității, a 

coeziunii sociale și a mobilității forței de 

muncă tinere, contribuind la 

îmbunătățirea sistemelor europene din 

domeniul educației și al formării, a 

învățării pe tot parcursul vieții, a 

cetățeniei europene active, precum și 

șanse mai mari de a găsi un loc de 

muncă, oferind europenilor posibilitatea 

de a dobândi o serie de competențe 

transversale și transferabile și de 

aptitudini prin intermediul studiilor, al 

formării, al experienței profesionale în 

străinătate și al voluntariatului; de 

asemenea, consideră că programul 

Erasmus + le oferă persoanelor șansa de 

a trăi mai independent, de a se adapta mai 

ușor și de a se dezvolta personal; 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Amendamentul  8 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. recunoaște că, potrivit relatărilor părților 

interesate de la toate nivelurile, primii doi 

ani și jumătate de punere în aplicare a 

programului au fost dificili și complecși, 

însă, între timp, s-au înregistrat progrese, 

deși simplificările introduse prin abordarea 

de tipul „format unic” au avut în multe 

cazuri efecte negative; consideră că mai 

puține obstacole birocratice ar putea 

conduce la un program mai amplu și mai 

accesibil; solicită, prin urmare, depunerea 

de eforturi suplimentare pentru reducerea 

birocrației în întregul ciclu al proiectelor și 

pentru stabilirea costurilor în mod 

corespunzător și în raport cu bugetul sau cu 

tipul de proiect; în același timp, încurajează 

Comisia să consolideze dialogul cu 

partenerii sociali, autoritățile locale și 

societatea civilă pentru a asigura accesul 

cel mai larg la program; regretă faptul că, 

din cauza complicațiilor administrative 

mari, finanțarea Erasmus+ este uneori 

inaccesibilă pentru organizațiile mai mici; 

consideră că birocrația și cerințele de 

raportare ar trebui simplificate; 

8. recunoaște că, potrivit relatărilor părților 

interesate de la toate nivelurile, primii doi 

ani și jumătate de punere în aplicare a 

programului au fost dificili și complecși, în 

special pentru agențiile naționale, 

jumătatea dintre acestea considerând că 

noul program este mai dificil de pus în 

aplicare, însă că, între timp, s-au 

înregistrat câteva progrese, deși 

simplificările introduse prin abordarea de 

tipul „format unic” au avut în multe cazuri 

efecte negative; consideră că mai puține 

obstacole birocratice ar putea conduce la 

un program mai amplu și mai accesibil; 

solicită, prin urmare, depunerea de eforturi 

suplimentare pentru reducerea birocrației 

în întregul ciclu al proiectelor și pentru 

stabilirea costurilor în mod corespunzător 

și în raport cu bugetul sau cu tipul de 

proiect; în același timp, încurajează 

Comisia să consolideze dialogul cu 

partenerii sociali, autoritățile locale și 

societatea civilă pentru a asigura accesul 

cel mai larg la program; regretă faptul că, 

din cauza complicațiilor administrative 

mari, finanțarea Erasmus+ este uneori 

inaccesibilă pentru organizațiile mai mici; 

consideră că birocrația și cerințele de 

raportare ar trebui simplificate; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Amendamentul  9 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază importanța unor rezultate de 

învățare clare și a unor fișe de post 

specifice pentru experiențele de muncă 

Erasmus+ în străinătate pentru studenții, 

stagiarii și ucenicii din cadrul 

învățământului profesional și tehnic, 

precum și pentru voluntari; subliniază că 

pregătirea candidaților înainte de 

experiența lor internațională este parte 

integrantă din activitate și necesită 

includerea unor sesiuni de consiliere în 

carieră, formări lingvistice, precum și 

cursuri de formare în domeniul integrării 

sociale și culturale, inclusiv al comunicării 

transculturale care ar impulsiona 

participarea persoanelor la societate și le-ar 

îmbunătăți condițiile de muncă și de trai; 

luând în considerare importanța 

multilingvismului în îmbunătățirea 

capacității de inserție profesională a 

tinerilor, consideră că ar trebui depuse mai 

multe eforturi pentru a promova și susține 

multilingvismul în cadrul programului 

Erasmus+; salută faptul că vor fi 

consolidate competențele în materie de 

limbi străine ale participanților la 

proiectele Erasmus+ , inclusiv în ceea ce 

privește limbile străine învecinate, acestea 

putând crește mobilitatea și capacitatea de 

inserție profesională pe piața 

transfrontalieră a muncii; consideră că 

12. subliniază importanța unor rezultate de 

învățare clare și a unor fișe de post 

specifice pentru experiențele de muncă 

Erasmus+ în străinătate pentru studenții, 

stagiarii și ucenicii din cadrul 

învățământului profesional și tehnic, 

precum și pentru voluntari; subliniază că 

pregătirea candidaților înainte de 

experiența lor internațională este parte 

integrantă din activitate și necesită 

includerea unor sesiuni de consiliere în 

carieră, formări lingvistice, precum și 

cursuri de formare în domeniul integrării 

sociale și culturale, inclusiv al comunicării 

transculturale care ar impulsiona 

participarea persoanelor la societate și le-ar 

îmbunătăți condițiile de muncă și de trai; 

luând în considerare importanța 

multilingvismului în îmbunătățirea 

capacității de inserție profesională a 

tinerilor, consideră că ar trebui depuse mai 

multe eforturi pentru a promova și susține 

multilingvismul în cadrul programului 

Erasmus+; consideră că cursurile de limbă 

pentru viitori participanți la mobilitate ar 

putea fi asigurate în cooperare cu 

instituțiile educaționale și companiile-

gazdă și ar putea fi adaptate la domeniul 

lor de studiu sau la stagiul acestora; 
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cursurile de limbă pentru viitori 

participanți la mobilitate ar putea fi 

asigurate în cooperare cu instituțiile 

educaționale și companiile-gazdă și ar 

putea fi adaptate la domeniul lor de studiu 

sau la stagiul acestora; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Amendamentul  10 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută majorarea fondurilor 

disponibile pentru programul Erasmus+ 

pentru anul 2017 cu aproape 300 de 

milioane EUR, în comparație cu 2016; 

subliniază, în continuare, necesitatea de a 

folosi aceste fonduri parțial pentru 

îmbunătățirea punctelor slabe ale 

programului și în principal pentru 

sporirea numărului de proiecte de 

calitate; 

14. ia act de creșterea fondurilor alocate 

programului Erasmus+ pentru 2017 cu 

aproximativ 300 de milioane de euro în 

comparație cu 2016, dar insistă asupra 

faptului că o creștere a fondurilor nu va fi 

suficientă în sine pentru ca programul să 

devină eficient, în special în ceea ce 

privește necesitatea unei echități sporite 

între proiectele mici, mijlocii și mari;   

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Amendamentul  11 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0389/2016 

Milan Zver 

Punerea în aplicare a programului Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. consideră că majorarea cu 12,7 % a 

bugetului total în 2017, în raport cu 2016, 

și alte creșteri anuale în următorii ani ai 

programului vor conduce la rate de 

succes mai ridicate și la un grad mai 

ridicat de satisfacție în rândul 

solicitanților; așteaptă realizarea intenției 

Comisiei de a aloca o sumă suplimentară 

de 200 de milioane EUR pentru perioada 

rămasă a programului, deși este necesar 

un efort bugetar mai mare pentru a 

acoperi cererea în sectoarele subfinanțate, 

care este, de fapt, mult mai mare decât 

fondurile disponibile; ia act de faptul că 

48 % dintre agențiile naționale raportează 

că acțiunile programului sunt 

subfinanțate; 

eliminat 

Or. en 

 

 

 


