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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

25.1.2017 A8-0389/12 

Módosítás  12 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 

elemezze a program elégtelen 

finanszírozásban részesülő legfontosabb 

fellépéseit és ágazatait – amilyen a 

stratégiai partnerségekre irányuló 2. 

kulcsintézkedés, a felnőttoktatás, az 

ifjúság, az iskolai oktatás, a szakképzés –, 

illetve azokat, amelyek a legtöbbet 

profitálhatnának a költségvetés 

növeléséből; hangsúlyozza, hogy fenn kell 

tartani a program folyamatos nyomon 

követését ezen területek és ágazatok 

azonosítása céljából, a korrekciós 

intézkedések lehető leghamarabbi 

elfogadása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

elegendő finanszírozást kell biztosítani a 

mobilitás számára, külön figyelmet 

fordítva az alulreprezentált csoportok 

mobilitásának növelésére; hangsúlyozza, 

hogy az ágazatspecifikus igények miatt 

külön költségvetési tételeket kell 

meghatározni a különböző ágazatok 

számára; rámutat, hogy a költségvetést 

kizárólag a program rendelkezéseinek 

részeként szabad felhasználni; 

17. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 

elemezze a program elégtelen 

finanszírozásban részesülő legfontosabb 

fellépéseit és ágazatait – amilyen a 

stratégiai partnerségekre irányuló 2. 

kulcsintézkedés, a felnőttoktatás, az 

ifjúság, az iskolai oktatás, a szakképzés –, 

illetve azokat, amelyek a legtöbbet 

profitálhatnának a költségvetés 

növeléséből; hangsúlyozza, hogy fenn kell 

tartani a program folyamatos nyomon 

követését ezen területek és ágazatok 

azonosítása céljából, a korrekciós 

intézkedések lehető leghamarabbi 

elfogadása érdekében; hangsúlyozza, hogy 

az ágazatspecifikus igények miatt külön 

költségvetési tételeket kell meghatározni a 

különböző ágazatok számára; rámutat, 

hogy a költségvetést kizárólag a program 

rendelkezéseinek részeként szabad 

felhasználni; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Módosítás  13 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza az Erasmus+ 

szakképzési fellépések hozzáadott értékét a 

hátrányos helyzetű csoportok 

szakképzésbe való beilleszkedésének vagy 

visszailleszkedésének azok jobb 

munkaerőpiaci beilleszkedése érdekében 

történő támogatása terén; 

törölve 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Módosítás  14 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. rámutat arra, hogy az Erasmus+ fontos 

eszköz a szakképzés minőségének Unió-

szerte történő javításához; kiemeli, hogy az 

inkluzív, minőségi szakképzés és a 

szakképzési mobilitás egy gyorsan változó 

munkaerőpiacon alapvető gazdasági és 

társadalmi szerepet játszik Európában, mint 

olyan eszköz, amely olyan szakmai és 

élettapasztalatokat biztosít a fiataloknak és 

a felnőtteknek, amelyekre az oktatásból és 

képzésből a munka világába történő 

átmenetnél van szükség; kiemeli, hogy a 

szakképzésnek és a szakképzési 

mobilitásnak valamennyi polgár számára 

az egyenlő esélyeket, a 

megkülönböztetésmentességet és a 

társadalmi befogadást kell előmozdítania, 

legyen szó akár nőkről, akik 

alulreprezentáltak a szakképzésben, vagy 

hátrányos helyzetű csoportokba 

tartozókról, például romákról, 

munkanélküli fiatalokról, 

fogyatékossággal élőkről, távoli 

területeken élőkről, legkülső régiókban 

élőkről vagy migránsokról; javasolja, hogy 

helyezzenek hangsúlyt az alacsony 

képzettségű kedvezményezettekre 

részvételük növelése és ezáltal a 

programok hatókörének bővítése 

érdekében; 

33. rámutat arra, hogy az Erasmus+ fontos 

eszköz a szakképzés minőségének Unió-

szerte történő javításához; kiemeli, hogy az 

inkluzív, minőségi szakképzés és a 

szakképzési mobilitás egy gyorsan változó 

munkaerőpiacon alapvető gazdasági és 

társadalmi szerepet játszik Európában, mint 

olyan eszköz, amely olyan szakmai és 

élettapasztalatokat biztosít a fiataloknak és 

a felnőtteknek, amelyekre az oktatásból és 

képzésből a munka világába történő 

átmenetnél van szükség; javasolja, hogy 

helyezzenek hangsúlyt az alacsony 

képzettségű kedvezményezettekre 

részvételük növelése és ezáltal a 

programok hatókörének bővítése 

érdekében; 
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Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

25.1.2017 A8-0389/15 

Módosítás  15 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. felhívja a Bizottságot, hogy garantálja 

Európa-szerte a mobilitást, még válság 

idején is, valamint hogy tartson fenn 

olyan lehetőségeket, melyek révén az 

európai felsőoktatási térséghez tartozó 

országok részt vehetnek az Erasmus+ 

programban. 

törölve 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Módosítás  16 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. hangsúlyozza a programbizottságnak az 

Erasmus+ programot létrehozó 

1288/2013/EU rendelet által megállapított 

kulcsszerepét, melyet a program 

végrehajtásában és az európai hozzáadott 

érték az Erasmus+ programmal és a 

nemzeti szintű szakpolitikákkal való 

fokozott komplementaritás és szinergia 

révén történő előmozdításában játszik; 

kéri a programbizottság szerepének és a 

szakpolitikai döntésekben játszott 

szerepének megerősítését; részletes 

tájékoztatást kér a Bizottságtól a 

programbizottság központosított alapokból 

való finanszírozásáról; 

39. hangsúlyozza a programbizottságnak az 

Erasmus+ programot létrehozó 

1288/2013/EU rendelet által megállapított 

kulcsszerepét a program végrehajtásában; 

kéri a programbizottság szerepének és a 

szakpolitikai döntésekben játszott 

szerepének megerősítését; részletes 

tájékoztatást kér a Bizottságtól a 

programbizottság központosított alapokból 

való finanszírozásáról; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Módosítás  17 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. felhívja a Bizottságot, az Európai 

Bizottság Oktatásügyi és Kulturális 

Főigazgatóságát (DG EAC) és az Oktatási, 

Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 

Ügynökséget (EACEA), hogy tegyék 

lehetővé a 2. fő intézkedéshez hasonló 

decentralizált fellépések körének bővítését 

azáltal, hogy az intézkedések méretének 

megfelelő és azzal arányos 

finanszírozásra tesznek javaslatot; 

42. felhívja a Bizottságot, az Európai 

Bizottság Oktatásügyi és Kulturális 

Főigazgatóságát (DG EAC) és az Oktatási, 

Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 

Ügynökséget (EACEA), hogy tegyék 

lehetővé a 2. fő intézkedéshez hasonló 

decentralizált fellépések körének bővítését; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Módosítás  18 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. bátorítja a nemzeti ügynökségek és az 

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 

Végrehajtó Ügynökség (EACEA) közötti 

együttműködés további ösztönzését az 

Erasmus+ program központosított 

fellépéseinek előmozdítása, a szükséges 

támogatás nyújtása, a program 

ismertségének növelése, a lehetséges 

pályázók programról való részletesebb 

tájékoztatása, valamint a fellépésekre 

vonatkozó végrehajtási folyamat javításáról 

való visszajelzések cseréje érdekében; 

felhívja a Bizottságot, hogy a nemzeti 

ügynökségekkel együttműködve dolgozzon 

ki európai végrehajtási iránymutatásokat 

a nemzeti ügynökségek számára; ösztönzi 

az Európai Bizottság, a nemzeti 

ügynökségek, a programok 

kedvezményezettjei, a civil társadalmi 

szervezetek képviselői és az EACEA 

közötti kapcsolatok egy olyan, az 

információcserét és a bevált gyakorlatok 

cseréjét szolgáló kommunikációs platform 

kialakítása révén történő elősegítését, ahol 

valamennyi érdekelt fél minőségi 

információhoz juthat és megoszthatja 

tapasztalatait és javaslatait a programok 

további tökéletesítése céljából; 

hangsúlyozza az érintett felek és a 

kedvezményezettek a programbizottsági 

üléseken való részvételének 

43. bátorítja a nemzeti ügynökségek és az 

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 

Végrehajtó Ügynökség (EACEA) közötti 

együttműködés további ösztönzését a 

szükséges támogatás nyújtása, a program 

ismertségének növelése, a lehetséges 

pályázók programról való részletesebb 

tájékoztatása, valamint a fellépésekre 

vonatkozó végrehajtási folyamat javításáról 

való visszajelzések cseréje érdekében; 

ösztönzi az Európai Bizottság, a nemzeti 

ügynökségek, a programok 

kedvezményezettjei, a civil társadalmi 

szervezetek képviselői és az EACEA 

közötti kapcsolatok egy olyan, az 

információcserét és a bevált gyakorlatok 

cseréjét szolgáló kommunikációs platform 

kialakítása révén történő elősegítését, ahol 

valamennyi érdekelt fél minőségi 

információhoz juthat és megoszthatja 

tapasztalatait és javaslatait a programok 

további tökéletesítése céljából; 

hangsúlyozza az érintett felek és a 

kedvezményezettek a programbizottsági 

üléseken való részvételének 

szükségességét; hangsúlyozza, hogy az 

1288/2013/EU rendelettel összhangban ez 

megkönnyíthető az érintett felek, a 

kedvezményezettek, és az ágazati nemzeti 

ügynökségek képviselőit, valamint európai 

parlamenti képviselőket és a tagállamok 
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szükségességét; hangsúlyozza, hogy az 

1288/2013/EU rendelettel összhangban ez 

megkönnyíthető az érintett felek, a 

kedvezményezettek, és az ágazati nemzeti 

ügynökségek képviselőit, valamint európai 

parlamenti képviselőket és a tagállamok 

képviselőit magukban foglaló állandó 

albizottságok létrehozásával; 

képviselőit magukban foglaló állandó 

albizottságok létrehozásával; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Módosítás  19 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 

erősítse a program iskolai oktatási 

vonatkozásait, lehetővé téve a diákok 

mobilitásának növelését, valamint a 

finanszírozási és adminisztratív eljárások 

egyszerűsítését az iskolák és a nem 

formális oktatást nyújtók számára, 

kihasználva az Erasmus+ azon általános 

célját, hogy elősegítse az ágazatok közötti 

együttműködést, továbbá az ifjúsági 

szervezetek vagy az iskolákkal folytatott 

partnerségekben való részvételre irányuló 

tevékenységek ösztönzése céljából; 

ösztönzi a Bizottságot, hogy a programon 

belül erősítse a fiatalokkal végzett munkát 

és a nem formális oktatás fejlesztésével 

kapcsolatos gyakorlatokat az ifjúsági 

szervezetek és a fiatalok számára munkát 

biztosító egyéb szervezetek támogatásával, 

valamint az EU és az Európa Tanács 

közötti ifjúsági partnerség támogatásának 

folytatásával; 

52. felhívja az Európai Bizottságot, hogy 

egyszerűsítse a finanszírozási és 

adminisztratív eljárásokat az iskolák és a 

nem formális oktatást nyújtók számára, 

kihasználva az Erasmus+ azon általános 

célját, hogy elősegítse az ágazatok közötti 

együttműködést, továbbá az ifjúsági 

szervezetek vagy az iskolákkal folytatott 

partnerségekben való részvételre irányuló 

tevékenységek ösztönzése céljából;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Módosítás  20 

Dominique Bilde 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0389/2016 

Milan Zver 

Az Erasmus+ végrehajtása 

2015/2327(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. üdvözli a stratégiai partnerség két 

típusának bevezetését mint a kis méretű 

szervezetek programban való részvételét 

ösztönző első lényeges pozitív lépést, 

minthogy az utóbbiak gyakran 

nehézségekbe ütköznek a 

követelményeknek való megfelelés terén, 

és így hátrányos megkülönböztetést 

szenvednek el, ami rontja a program jó 

hírét, illetve meggyőző erejét; felhívja a 

Bizottságot, hogy hajtson végre további 

javításokat a kis méretű szervezeteknek a 

programok tevékenységeibe való 

fokozottabb bevonása érdekében, 

amelynek végső célja a programból való 

részesedésük növelése a minőségi 

követelmények szem előtt tartásával; 

üdvözli az európai végrehajtási útmutató 

elkészültét, akárcsak a részletesebb GYIK-

oldalét, amely a kiválasztási feltételekkel 

kapcsolatos válaszokat fogja össze, 

valamint kiválasztott projekteket ismertet a 

szelekció megértetése és a kisebb 

szervezetek jobb támogatása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy különböző részt vevő 

szervezeteket kell bevonni egyéb 

szereplőként a programok 

tevékenységeibe, és közöttük fenn kell 

tartani az egyensúlyt; 

53. üdvözli a stratégiai partnerség két 

típusának bevezetését mint a kis méretű 

szervezetek programban való részvételét 

ösztönző első lényeges pozitív lépést, 

minthogy az utóbbiak gyakran 

nehézségekbe ütköznek a 

követelményeknek való megfelelés terén, 

és így hátrányos megkülönböztetést 

szenvednek el, ami rontja a program jó 

hírét, illetve meggyőző erejét; megállapítja 

azonban, hogy a fiatalokkal foglalkozó 

fejezetért felelős sok nemzeti ügynökség 

aggódik a „nemzeti ifjúsági 

kezdeményezések” alfejezet eltávolítása 

miatt, mely döntés a nemzetközi projektek 

támogatásához vezetett a helyi, regionális 

és nemzeti projektek rovására, és így 

hátrányos helyzetbe hozta a kis 

projekteket vagy a fiatalok nem hivatalos 

csoportjai által folytatott projekteket; 
felhívja a Bizottságot, hogy hajtson végre 

további javításokat a kis méretű 

szervezeteknek a programok 

tevékenységeibe való fokozottabb 

bevonása érdekében, amelynek végső célja 

a programból való részesedésük növelése a 

minőségi követelmények szem előtt 

tartásával; tudomásul veszi az európai 

végrehajtási útmutató elkészültét, akárcsak 

a részletesebb GYIK-oldalét, amely a 

kiválasztási feltételekkel kapcsolatos 
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válaszokat fogja össze, valamint 

kiválasztott projekteket ismertet a 

szelekció megértetése és a kisebb 

szervezetek jobb támogatása érdekében; 

hangsúlyozza, hogy különböző részt vevő 

szervezeteket kell bevonni egyéb 

szereplőként a programok 

tevékenységeibe, és közöttük fenn kell 

tartani az egyensúlyt; 

Or. en 

 

 


