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25.1.2017 A8-0389/12 

Ændringsforslag  12 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. opfordrer Kommissionen til at 

analysere programmets nøgleaktioner og 

sektorer, som synes at være 

underfinansierede, såsom strategiske 

partnerskaber under nøgleaktion 2, 

voksenuddannelse, ungdom, almen 

skoleuddannelse, erhvervsrettet grund-, 

efter- og videregående uddannelse (VET), 

og videregående uddannelser, og dem, der 

kan få størst gavn af den budgetmæssige 

stigning; understreger behovet for at 

opretholde en løbende overvågning af 

programmet med henblik på at identificere 

disse områder og sektorer med henblik på 

at vedtage korrigerende foranstaltninger så 

hurtigt som muligt; understreger behovet 

for at sikre tilstrækkelige midler til 

mobilitet, idet der lægges særlig vægt på 

øget mobilitet for underrepræsenterede 

grupper; understreger, at særlige 

budgetposter til forskellige sektorer er 

nødvendige på grund af sektorspecifikke 

behov; påpeger, at budgettet udelukkende 

bør anvendes inden for rammerne af 

programmets bestemmelser; 

17. opfordrer Kommissionen til at 

analysere programmets nøgleaktioner og 

sektorer, som synes at være 

underfinansierede, såsom strategiske 

partnerskaber under nøgleaktion 2, 

voksenuddannelse, ungdom, almen 

skoleuddannelse, erhvervsrettet grund-, 

efter- og videregående uddannelse (VET), 

og videregående uddannelser, og dem, der 

kan få størst gavn af den budgetmæssige 

stigning; understreger behovet for at 

opretholde en løbende overvågning af 

programmet med henblik på at identificere 

disse områder og sektorer med henblik på 

at vedtage korrigerende foranstaltninger så 

hurtigt som muligt; understreger, at særlige 

budgetposter til forskellige sektorer er 

nødvendige på grund af sektorspecifikke 

behov; påpeger, at budgettet udelukkende 

bør anvendes inden for rammerne af 

programmets bestemmelser; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Ændringsforslag  13 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 27 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

27. understreger merværdien af 

programmets 

erhvervsuddannelsesaktioner til støtte for 

integration eller reintegration af 

ugunstigt stillede grupper i uddannelses- 

og erhvervsuddannelsesmuligheder for at 

fremme deres overgang til 

arbejdsmarkedet; 

udgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Ændringsforslag  14 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 33 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

33. påpeger, at Erasmus+ er et vigtigt 

instrument til forbedring af kvaliteten af de 

erhvervsrettede uddannelser i hele EU; 

påpeger den kendsgerning, at inklusiv VET 

af høj kvalitet og VET-mobilitet af høj 

kvalitet spiller en afgørende økonomisk og 

social rolle i Europa i et arbejdsmarked 

under hurtig forandring som et middel til at 

give unge og voksne de nødvendige 

færdigheder til at gå fra uddannelse til 

arbejde; understreger, at VET og VET-

mobilitet i forbindelse hermed bør fremme 

lige muligheder, ikke-forskelsbehandling 

og social inklusion for alle borgere, 

herunder kvinder, som er 

underrepræsenterede inden for VET, og 

folk i vanskelige situationer, herunder 

romaer, arbejdsløse unge, mennesker med 

handicap, mennesker, der bor i afsides 

beliggende områder og områder i den 

yderste periferi, og migranter; foreslår, at 

der også sættes fokus på støttemodtagere 

med lave kvalifikationer med henblik på at 

øge deres deltagelse og dermed forbedre 

programmernes rækkevidde; 

33. påpeger, at Erasmus+ er et vigtigt 

instrument til forbedring af kvaliteten af de 

erhvervsrettede uddannelser i hele EU; 

påpeger den kendsgerning, at inklusiv VET 

af høj kvalitet og VET-mobilitet af høj 

kvalitet spiller en afgørende økonomisk og 

social rolle i Europa i et arbejdsmarked 

under hurtig forandring som et middel til at 

give unge og voksne de nødvendige 

færdigheder til at gå fra uddannelse til 

arbejde; foreslår, at der også sættes fokus 

på støttemodtagere med lave 

kvalifikationer med henblik på at øge deres 

deltagelse og dermed forbedre 

programmernes rækkevidde; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Ændringsforslag  15 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. opfordrer Kommissionen til selv i 

krisetider at sikre mobilitet i hele Europa 

og til at bibeholde muligheder, der gør det 

muligt for lande, der deltager i det 

europæiske område for videregående 

uddannelse at få adgang til programmet 

Erasmus+; 

udgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Ændringsforslag  16 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. understreger programudvalgets vigtige 

rolle, jf. forordning nr. 1288/2013 om 

oprettelse af Erasmus+, som en vigtig aktør 

i forbindelse med gennemførelsen af 

programmet og for at fremme den 

europæiske merværdi gennem en øget 

komplementaritet og synergi mellem 

Erasmus+ og politikker på nationalt plan; 

efterlyser en større rolle til 

programudvalget og dets rolle i den 

politiske beslutninger; opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte med at 

udveksle detaljerede oplysninger om 

fordelingen af centraliserede midler til 

programudvalget; 

39. understreger programudvalgets vigtige 

rolle, jf. forordning nr. 1288/2013 om 

oprettelse af Erasmus+, som en vigtig aktør 

i forbindelse med gennemførelsen af 

programmet; efterlyser en større rolle til 

programudvalget og dets rolle i den 

politiske beslutninger; opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte med at 

udveksle detaljerede oplysninger om 

fordelingen af centraliserede midler til 

programudvalget; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Ændringsforslag  17 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 42 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

42. opfordrer Kommissionen og 

henholdsvis Generaldirektoratet for 

Uddannelse og Kultur (GD EAC) og 

Forvaltningsorganet for Undervisning, 

Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) 

til yderligere at fremme en decentraliseret 

indsats som f.eks. nøgleaktion 2 ved at 

foreslå tilstrækkelig støtte, der står i 

forhold til den pågældende indsats; 

42. opfordrer Kommissionen og 

henholdsvis Generaldirektoratet for 

Uddannelse og Kultur (GD EAC) og 

Forvaltningsorganet for Undervisning, 

Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) 

til yderligere at fremme en decentraliseret 

indsats som f.eks. nøgleaktion 2; 

Or. en 



 

AM\1115315DA.docx  PE598.429v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

25.1.2017 A8-0389/18 

Ændringsforslag  18 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 43 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

43. opfordrer til yderligere fremme af 

samarbejdet mellem de nationale agenturer 

og forvaltningsorganet for Undervisning, 

Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) 

med henblik på at fremme centrale 

foranstaltninger under programmet 

Erasmus+ for at yde den nødvendige 

støtte, at øge bevidstheden omkring 

programmet, at formidle yderligere 

oplysninger om programmet blandt 

potentielle ansøgere og at udveksle 

feedback om, hvordan deres 

gennemførelsesproces kan forbedres; 

opfordrer Kommissionen til i samarbejde 

med de nationale agenturer at udvikle 

europæiske retningslinjer for 

gennemførelse for de nationale 

agenturer; anmoder om en lettelse af 

kontakterne mellem Kommissionen, de 

nationale kontorer, støttemodtagere, 

repræsentanter for 

civilsamfundsorganisationerne og EACEA 

gennem udvikling af en 

kommunikationsplatform for udveksling af 

information og god praksis, hvor alle 

interessenter kan modtage 

kvalitetsinformation samt udveksle deres 

erfaringer og forslag til yderligere 

programforbedringer; understreger behovet 

for at inddrage interessenter og modtagere i 

programudvalgets møder; understreger, at 

43. opfordrer til yderligere fremme af 

samarbejdet mellem de nationale agenturer 

og forvaltningsorganet for Undervisning, 

Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) 

for at yde den nødvendige støtte, at øge 

bevidstheden omkring programmet, at 

formidle yderligere oplysninger om 

programmet blandt potentielle ansøgere og 

at udveksle feedback om, hvordan deres 

gennemførelsesproces kan forbedres; 

anmoder om en lettelse af kontakterne 

mellem Kommissionen, de nationale 

kontorer, støttemodtagere, repræsentanter 

for civilsamfundsorganisationerne og 

EACEA gennem udvikling af en 

kommunikationsplatform for udveksling af 

information og god praksis, hvor alle 

interessenter kan modtage 

kvalitetsinformation samt udveksle deres 

erfaringer og forslag til yderligere 

programforbedringer; understreger behovet 

for at inddrage interessenter og modtagere i 

programudvalgets møder; understreger, at 

dette i overensstemmelse med forordning 

(EU) nr. 1288/2013 kan lettes ved 

oprettelsen af stående underudvalg med 

deltagelse af repræsentanter for 

interessenter og modtagere, 

sektorspecifikke nationale agenturer, 

medlemmer af Europa-Parlamentet og 

repræsentanter fra medlemsstaterne; 
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dette i overensstemmelse med forordning 

(EU) nr. 1288/2013 kan lettes ved 

oprettelsen af stående underudvalg med 

deltagelse af repræsentanter for 

interessenter og modtagere, 

sektorspecifikke nationale agenturer, 

medlemmer af Europa-Parlamentet og 

repræsentanter fra medlemsstaterne; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Ændringsforslag  19 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. opfordrer Kommissionen til at styrke 

programmets skoleuddannelsesdimension 

for at give større mulighed for mobilitet 

for elever og forenkling af finansiering og 

administrative procedurer for skoler og for 

udbydere af ikkeformel uddannelse og 

derved udnytte den generelle intention med 

Erasmus+ for at fremme det tværsektorielle 

samarbejde og for at tilskynde udbydere af 

ikkeformel uddannelse til at involvere sig i 

partnerskaber med skoler; opfordrer 

Kommissionen til at styrke praksis for 

udvikling af ungdomsarbejde og 

ikkeformel uddannelse inden for 

programmet ved at styrke 

ungdomsorganisationer og andre 

udbydere af ungdomsarbejde samt ved 

fortsat at støtte ungdomspartnerskabet 

mellem EU og Europarådet; 

52. opfordrer Kommissionen til at forenkle 

finansieringen og de administrative 

procedurer for skoler og for udbydere af 

ikkeformel uddannelse og derved udnytte 

den generelle intention med Erasmus+ for 

at fremme det tværsektorielle samarbejde 

og for at tilskynde udbydere af ikkeformel 

uddannelse til at involvere sig i 

partnerskaber med skoler;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Ændringsforslag  20 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 53 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. bifalder indførelse af to former for 

strategisk partnerskab som et første og 

vigtigt positivt skridt hen imod en 

forbedring af små organisationers chance 

for at deltage i programmet, idet de ofte 

oplever vanskeligheder med at opfylde 

kravene og dermed udsættes for 

forskelsbehandling, hvilket begrænser 

programmets omdømme og 

gennemslagskraft; opfordrer 

Kommissionen til at gennemføre 

forbedringer, der vil gøre programmet 

endnu tiltrækkende med henblik på at 

sikre, at mindre organisationer inddrages i 

programaktiviteterne med det endelige mål 

at øge deres andel i programmet under 

hensyntagen til kvalitetskravene; bifalder 

etableringen af europæiske retningslinjer 

for gennemførelse samt en mere detaljeret 

hjemmeside med ofte stillede spørgsmål 

med henblik på at strømline svar om 

udvælgelseskriterier og fremhæve udvalgte 

projekter med henblik på at præcisere 

udvælgelseskriterierne og ydre bedre støtte 

til små organisationer; understreger 

behovet for at inddrage forskellige 

deltagende organisationer i programmets 

aktiviteter og bevare en balance mellem 

dem; 

53. bifalder indførelse af to former for 

strategisk partnerskab som et første og 

vigtigt positivt skridt hen imod en 

forbedring af små organisationers chance 

for at deltage i programmet, idet de ofte 

oplever vanskeligheder med at opfylde 

kravene og dermed udsættes for 

forskelsbehandling, hvilket begrænser 

programmets omdømme og 

gennemslagskraft; noterer sig imidlertid, 

at mange nationale agenturer med ansvar 

for programmets ungdomskapitel har 

udtrykt bekymring over, at underafsnittet 

om "Nationale initiativer for unge" er 

bortfaldet, hvilket har ført til fremme af 

tværnationale projekter på bekostning af 

lokale, regionale eller nationale projekter 

og således er til skade for små projekter 

eller projekter, der gennemføres af 

uformelle grupper af unge; opfordrer 

Kommissionen til at gennemføre 

forbedringer, der vil gøre programmet 

endnu tiltrækkende med henblik på at 

sikre, at mindre organisationer inddrages i 

programaktiviteterne med det endelige mål 

at øge deres andel i programmet under 

hensyntagen til kvalitetskravene; noterer 

sig etableringen af europæiske 

retningslinjer for gennemførelse samt en 

mere detaljeret hjemmeside med ofte 

stillede spørgsmål med henblik på at 
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strømline svar om udvælgelseskriterier og 

fremhæve udvalgte projekter med henblik 

på at præcisere udvælgelseskriterierne og 

ydre bedre støtte til små organisationer; 

understreger behovet for at inddrage 

forskellige deltagende organisationer i 

programmets aktiviteter og bevare en 

balance mellem dem; 

Or. en 

 

 


