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25.1.2017 A8-0389/12 

Pakeitimas 12 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. ragina Komisiją išanalizuoti 

pagrindinius programos veiksmus ir 

sektorius, kurie, panašu, yra nepakankamai 

finansuojami, pavyzdžiui, KA2 strateginės 

partnerystės, suaugusiųjų švietimas, 

jaunimas, mokyklinis ugdymas, profesinio 

rengimo ir mokymas (PRM) ir aukštasis 

mokslas ir tie, kurie galėtų gauti 

daugiausiai naudos padidinus biudžetą; 

pabrėžia, kad būtina nuolat stebėti 

programą, siekiant nustatyti tas sritis ir 

sektorius, kad kuo greičiau būtų priimtos 

taisomosios priemonės; pabrėžia, kad 

būtina užtikrinti pakankamą finansavimą 

judumui, skiriant konkretų dėmesį mažiau 

atstovaujamų grupių judumo didinimui; 

pabrėžia, kad, atsižvelgiant į konkrečius 

tam tikro sektoriaus poreikius, reikalingos 

konkrečios biudžeto eilutės, skirtos 

skirtingiems sektoriams; atkreipia dėmesį į 

tai, kad lėšos turi būti naudojamas tik 

programos reikmėms; 

17. ragina Komisiją išanalizuoti 

pagrindinius programos veiksmus ir 

sektorius, kurie, panašu, yra nepakankamai 

finansuojami, pavyzdžiui, KA2 strateginės 

partnerystės, suaugusiųjų švietimas, 

jaunimas, mokyklinis ugdymas, profesinio 

rengimo ir mokymas (PRM) ir aukštasis 

mokslas ir tie, kurie galėtų gauti 

daugiausiai naudos padidinus biudžetą; 

pabrėžia, kad būtina nuolat stebėti 

programą, siekiant nustatyti tas sritis ir 

sektorius, kad kuo greičiau būtų priimtos 

taisomosios priemonės; pabrėžia, kad, 

atsižvelgiant į konkrečius tam tikro 

sektoriaus poreikius, reikalingos 

konkrečios biudžeto eilutės, skirtos 

skirtingiems sektoriams; atkreipia dėmesį į 

tai, kad lėšos turi būti naudojamas tik 

programos reikmėms; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Pakeitimas 13 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

27 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

27. atkreipia dėmesį į programos 

„Erasmus +“ profesinio rengimo ir 

mokymo veiksmų pridėtinę vertę remiant 

nepalankioje padėtyje esančių grupių 

integraciją ar reintegraciją švietimo / 

profesinio mokymo srityje, siekiant 

padidinti jų galimybes pereiti į darbo 

rinką; 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Pakeitimas 14 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

33 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

33. pažymi, kad programa „Erasmus+“ – 

esminė priemonė profesinio rengimo ir 

mokymo kokybei visoje ES gerinti; 

pabrėžia, kad, sparčiai kintant darbo rinkai, 

įtraukus kokybiškas profesinis rengimas ir 

mokymas ir judumas profesinio rengimo ir 

mokymo srityje atlieka gyvybiškai svarbų 

ekonominį ir socialinį vaidmenį Europoje, 

kaip priemonė, padedanti jaunuoliams ir 

suaugusiems įgyti profesinių ir 

gyvenimiškų įgūdžių, kurie būtini norint 

pereiti iš švietimo ir mokymo srities į 

darbo rinką; pabrėžia, kad profesinis 

rengimas ir mokymas ir judumas 

profesinio rengimo ir mokymo srityje 

turėtų skatinti lygias galimybes, 

nediskriminavimą ir socialinę visų 

piliečių įtrauktį, apimant moteris, kurių 

vis dar trūksta profesinio švietimo ir 

mokymo srityje, taip pat nepalankioje 

padėtyje esančius asmenis, įskaitant 

romus, jaunus bedarbius, neįgaliuosius, 

atokių vietovių gyventojus ir migrantus; 
itin didelį dėmesį siūlo skirti žemos 

kvalifikacijos naudos gavėjams, kad jie 

aktyviau dalyvautų ir taip būtų išplėsta 

programų aprėptis; 

33. pažymi, kad programa „Erasmus+“ – 

esminė priemonė profesinio rengimo ir 

mokymo kokybei visoje ES gerinti; 

pabrėžia, kad, sparčiai kintant darbo rinkai, 

įtraukus kokybiškas profesinis rengimas ir 

mokymas ir judumas profesinio rengimo ir 

mokymo srityje atlieka gyvybiškai svarbų 

ekonominį ir socialinį vaidmenį Europoje, 

kaip priemonė, padedanti jaunuoliams ir 

suaugusiems įgyti profesinių ir 

gyvenimiškų įgūdžių, kurie būtini norint 

pereiti iš švietimo ir mokymo srities į 

darbo rinką; itin didelį dėmesį siūlo skirti 

žemos kvalifikacijos naudos gavėjams, kad 

jie aktyviau dalyvautų ir taip būtų išplėsta 

programų aprėptis; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Pakeitimas 15 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. ragina Komisiją užtikrinti judumą 

visoje Europoje net ir krizės metu ir toliau 

sudaryti galimybes šalims, 

priklausančioms Europos aukštojo 

mokslo erdvei, ir toliau naudotis 

programa „Erasmus +“; 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Pakeitimas 16 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

39 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

39. pabrėžia Reglamente Nr. 1288/2013, 

kuriuo sukuriama programa „Erasmus+“, 

nustatytą svarbų Programos komiteto 

vaidmenį, pagal kurį šis komitetas 

laikomas svarbiausiu veiksniu 

įgyvendinant šią programą ir didinant 

Europos pridėtinę vertę dėl didesnio 

papildomumo ir programos „Erasmus+“ 

ir nacionalinio lygmens programų 

sąveikos; ragina didinti Programos 

komiteto vaidmenį ir jo reikšmę priimant 

politinius sprendimus; ragina Komisiją 

toliau skleisti išsamią informaciją apie 

centralizuotų lėšų paskirstymą Programos 

komitetui; 

39. pabrėžia Reglamente Nr. 1288/2013, 

kuriuo sukuriama programa „Erasmus+“, 

nustatytą svarbų Programos komiteto 

vaidmenį, pagal kurį šis komitetas 

laikomas svarbiausiu veiksniu 

įgyvendinant šią programą; ragina didinti 

Programos komiteto vaidmenį ir jo reikšmę 

priimant politinius sprendimus; ragina 

Komisiją toliau skleisti išsamią informaciją 

apie centralizuotų lėšų paskirstymą 

Programos komitetui; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Pakeitimas 17 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

42 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

42. prašo Komisijos ir, atitinkamai, 

Švietimo ir kultūros generalinio direktorato 

(EAC GD) bei Švietimo, garso ir vaizdo 

bei kultūros vykdomosios įstaigos 

(EACEA) sudaryti sąlygas toliau skatinti 

decentralizuotus veiksmus, kaip antai 

pagrindinį veiksmą Nr. 2, siūlant tinkamą 

finansavimą, kuris būtų proporcingas 

veiksmams;  

42. prašo Komisijos ir, atitinkamai, 

Švietimo ir kultūros generalinio direktorato 

(EAC GD) bei Švietimo, garso ir vaizdo 

bei kultūros vykdomosios įstaigos 

(EACEA) sudaryti sąlygas toliau skatinti 

decentralizuotus veiksmus, kaip antai 

pagrindinį veiksmą Nr. 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Pakeitimas 18 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

43 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

43. ragina toliau puoselėti nacionalinių 

agentūrų ir Švietimo, garso ir vaizdo bei 

kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) 

bendradarbiavimą siekiant propaguoti 

centralizuotus programos „Erasmus+“ 

veiksmus, teikti reikiamą paramą, didinti 

informuotumą apie programą, teikti 

papildomą informaciją apie programą 

galimiems paraiškų teikėjams ir keistis 

grįžtamąja informacija apie tai, kaip 

pagerinti šių veiksmų įgyvendinimo 

procesą; ragina Komisiją, 

bendradarbiaujant su nacionalinėmis 

agentūromis, parengti nacionalinėms 

agentūroms skirtas Europos įgyvendinimo 

gaires; prašo palengvinti ryšius tarp 

Komisijos, nacionalinių agentūrų, 

programos paramos gavėjų, pilietinės 

visuomenės organizacijų atstovų ir 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 

vykdomosios įstaigos (EACEA) – parengti 

komunikacijos platformą keitimuisi 

informacija ir gerąja praktika, kur visi 

suinteresuotieji subjektai galėtų gauti 

kokybišką informaciją, taip pat dalytis savo 

patirtimi ir pasiūlymais dėl tolesnio 

programos tobulinimo; pabrėžia, kad į 

Programos komiteto posėdžius reikia 

įtraukti suinteresuotuosius subjektus ir 

paramos gavėjus; pabrėžia, kad, laikantis 

Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 nuostatų, 

43. ragina toliau puoselėti nacionalinių 

agentūrų ir Švietimo, garso ir vaizdo bei 

kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) 

bendradarbiavimą, teikti reikiamą paramą, 

didinti informuotumą apie programą, teikti 

papildomą informaciją apie programą 

galimiems paraiškų teikėjams ir keistis 

grįžtamąja informacija apie tai, kaip 

pagerinti šių veiksmų įgyvendinimo 

procesą; prašo palengvinti ryšius tarp 

Komisijos, nacionalinių agentūrų, 

programos paramos gavėjų, pilietinės 

visuomenės organizacijų atstovų ir 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 

vykdomosios įstaigos (EACEA) – parengti 

komunikacijos platformą keitimuisi 

informacija ir gerąja praktika, kur visi 

suinteresuotieji subjektai galėtų gauti 

kokybišką informaciją, taip pat dalytis savo 

patirtimi ir pasiūlymais dėl tolesnio 

programos tobulinimo; pabrėžia, kad į 

Programos komiteto posėdžius reikia 

įtraukti suinteresuotuosius subjektus ir 

paramos gavėjus; pabrėžia, kad, laikantis 

Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 nuostatų, 

tai galima palengvinti įsteigus nuolatinį 

pakomitetį, kuriame dalyvautų 

suinteresuotųjų subjektų ir paramos gavėjų, 

įvairių sektorių nacionalinių agentūrų 

atstovai, EP nariai ir valstybių narių 

atstovai; 
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tai galima palengvinti įsteigus nuolatinį 

pakomitetį, kuriame dalyvautų 

suinteresuotųjų subjektų ir paramos gavėjų, 

įvairių sektorių nacionalinių agentūrų 

atstovai, EP nariai ir valstybių narių 

atstovai; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Pakeitimas 19 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

52 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

52. ragina Komisiją stiprinti programos 

mokyklinio ugdymo matmenį, suteikiant 

didesnes judumo galimybes moksleiviams, 

supaprastinant finansavimo ir 

administracines procedūras mokykloms ir 

neformaliojo švietimo paslaugų teikėjams, 

taip geriau pasinaudojant programos 

„Erasmus+“ bendru tikslu skatinti sektorių 

bendradarbiavimą ir siekiant skatinti 

neformaliojo švietimo paslaugų teikėjus 

dalyvauti partnerystėje su mokyklomis; 

ragina Komisiją stiprinti darbo su 

jaunimu ir neformaliojo švietimo plėtros 

praktiką pagal programą, remiant 

jaunimo organizacijas ir kitus darbo su 

jaunimu organizatorius, taip pat tęsiant 

paramą ES ir Europos Tarybos jaunimo 

partnerystei; 

52. ragina Komisiją supaprastinti 

finansavimo ir administracines procedūras 

mokykloms ir neformaliojo švietimo 

paslaugų teikėjams, taip geriau 

pasinaudojant programos „Erasmus+“ 

bendru tikslu skatinti sektorių 

bendradarbiavimą ir siekiant skatinti 

neformaliojo švietimo paslaugų teikėjus 

dalyvauti partnerystėje su mokyklomis;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Pakeitimas 20 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos „Erasmus+“ įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. džiaugiasi, kad buvo sukurtos dviejų 

naujų rūšių strateginės partnerystės: tai 

buvo pirmas ir svarbus teigiamas žingsnis 

siekiant padidinti mažų organizacijų 

galimybes dalyvauti programoje, nes joms 

dažnai sunku patenkinti sąlygas ir jos dėl to 

faktiškai yra diskriminuojamos, o tai 

mažina programos reputaciją ir 

įtikinamumą; ragina Komisiją toliau daryti 

patobulinimus, dėl kurios programa taptų 

dar patrauklesnė norint užtikrinti, kad 

daugiau mažų organizacijų būtų įtrauktos į 

programą siekiant galutinio tikslo – 

padidinti jų dalį programoje, nepamirštant 

kokybės reikalavimų; teigiamai vertina tai, 

kad buvo sukurtos Europos įgyvendinimo 

gairės ir išsamesnis dažnai užduodamų 

klausimų tinklalapis siekiant pateikti 

suderintus atsakymus apie atrankos 

kriterijus ir pademonstruoti atrinktus 

projektus, kad būtų paaiškinama, kaip 

vyksta atranka, ir padedama mažoms 

organizacijoms; pabrėžia, kad į programos 

veiklą reikia įtraukti įvairias 

dalyvaujančias organizacijas ir išlaikyti 

tarp jų pusiausvyrą; 

53. džiaugiasi, kad buvo sukurtos dviejų 

naujų rūšių strateginės partnerystės: tai 

buvo pirmas ir svarbus teigiamas žingsnis 

siekiant padidinti mažų organizacijų 

galimybes dalyvauti programoje, nes joms 

dažnai sunku patenkinti sąlygas ir jos dėl to 

faktiškai yra diskriminuojamos, o tai 

mažina programos reputaciją ir 

įtikinamumą; atkreipia dėmesį, kad vis 

dėlto daug už jaunimo skyrių atsakingų 

nacionalinių agentūrų nerimauja dėl 

poskyrio „Jaunimui skirtos nacionalinės 

iniciatyvos“ panaikinimo, dėl kurio 

sudaromos palankesnės sąlygos 

tarpvalstybiniams projektams ir kenkiama 

vietiniams, regioniniams ar 

nacionaliniams projektams – taip daroma 

žala mažiems projektams ar neformalių 

jaunimo grupių vykdomiems projektams; 

ragina Komisiją toliau daryti 

patobulinimus, dėl kurios programa taptų 

dar patrauklesnė norint užtikrinti, kad 

daugiau mažų organizacijų būtų įtrauktos į 

programą siekiant galutinio tikslo – 

padidinti jų dalį programoje, nepamirštant 

kokybės reikalavimų; atkreipia dėmesį į 

tai, kad buvo sukurtos Europos 

įgyvendinimo gairės ir išsamesnis dažnai 

užduodamų klausimų tinklalapis siekiant 

pateikti suderintus atsakymus apie atrankos 

kriterijus ir pademonstruoti atrinktus 
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projektus, kad būtų paaiškinama, kaip 

vyksta atranka, ir padedama mažoms 

organizacijoms; pabrėžia, kad į programos 

veiklą reikia įtraukti įvairias 

dalyvaujančias organizacijas ir išlaikyti 

tarp jų pusiausvyrą; 

Or. en 

 

 


