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25.1.2017 A8-0389/12 

Amendamentul  12 

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 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. încurajează Comisia Europeană să 

analizeze acțiunile-cheie ale programului și 

sectoarele care par a fi subfinanțate, cum ar 

fi AC2 Parteneriate strategice, educația 

adulților, tineretul, educația școlară, 

învățământul profesional și tehnic (VET) și 

învățământul superior, precum și cele care 

ar putea beneficia cel mai mult de 

majorarea bugetului; subliniază nevoia de a 

menține o monitorizare continuă a 

programului în vederea identificării 

domeniilor și a sectoarelor respective, 

pentru a adopta măsuri corective cât de 

repede posibil; subliniază necesitatea de a 

asigura finanțare suficientă pentru 

mobilitate, acordând o atenție deosebită 

sporirii mobilității grupurilor 

subreprezentate; subliniază faptul că, 

datorită nevoilor specifice ale fiecărui 

sector, sunt necesare linii bugetare speciale 

pentru diferite sectoare; subliniază că 

bugetul trebuie folosit exclusiv conform 

prevederilor programului; 

17. încurajează Comisia Europeană să 

analizeze acțiunile-cheie ale programului și 

sectoarele care par a fi subfinanțate, cum ar 

fi AC2 Parteneriate strategice, educația 

adulților, tineretul, educația școlară, 

învățământul profesional și tehnic (VET) și 

învățământul superior, precum și cele care 

ar putea beneficia cel mai mult de 

majorarea bugetului; subliniază nevoia de a 

menține o monitorizare continuă a 

programului în vederea identificării 

domeniilor și a sectoarelor respective, 

pentru a adopta măsuri corective cât de 

repede posibil; subliniază faptul că, 

datorită nevoilor specifice ale fiecărui 

sector, sunt necesare linii bugetare speciale 

pentru diferite sectoare; subliniază că 

bugetul trebuie folosit exclusiv conform 

prevederilor programului; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Amendamentul  13 

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 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază valoarea adăugată a 

acțiunilor VET din cadrul Erasmus+ 

pentru susținerea integrării sau 

reintegrării grupurilor dezavantajate în 

oportunitățile de formare 

educațională/vocațională, pentru a le 

facilita tranziția spre piața forței de 

muncă; 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Amendamentul  14 

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 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. subliniază că programul Erasmus+ este 

un instrument-cheie pentru îmbunătățirea 

calității VET pe întreg teritoriul UE; 

evidențiază că un VET de calitate și 

favorabil incluziunii, precum și mobilitatea 

VET joacă un rol economic și social 

esențial în Europa, într-o piață a muncii în 

schimbare rapidă, permițând tinerilor și a 

adulților să dobândească competențele 

profesionale și cele necesare vieții de care 

este nevoie pentru a realiza tranziția de la 

educație și formare la muncă; subliniază 

că VET și mobilitatea VET ar trebui să 

promoveze egalitatea de șanse, 

nediscriminarea și incluziunea socială 

pentru toți cetățenii, inclusiv pentru 

femeile subreprezentate în VET, precum 

și pentru persoanele aflate în situații 

vulnerabile, inclusiv romii, tinerii șomeri, 

persoanele cu dizabilități, locuitorii din 

zonele îndepărtate sau cele 

ultraperiferice, precum și migranții; 
sugerează, de asemenea, să se acorde o 

atenție mai mare beneficiarilor cu nivel 

scăzut de calificare, pentru a crește gradul 

lor de participare și, astfel, pentru a 

îmbunătăți raza de acțiune a programelor; 

33. subliniază că programul Erasmus+ este 

un instrument-cheie pentru îmbunătățirea 

calității VET pe întreg teritoriul UE; 

evidențiază că un VET de calitate și 

favorabil incluziunii, precum și mobilitatea 

VET joacă un rol economic și social 

esențial în Europa, într-o piață a muncii în 

schimbare rapidă, permițând tinerilor și a 

adulților să dobândească competențele 

profesionale și cele necesare vieții de care 

este nevoie pentru a realiza tranziția de la 

educație și formare la muncă; sugerează, de 

asemenea, să se acorde o atenție mai mare 

beneficiarilor cu nivel scăzut de calificare, 

pentru a crește gradul lor de participare și, 

astfel, pentru a îmbunătăți raza de acțiune a 

programelor; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

25.1.2017 A8-0389/15 

Amendamentul  15 

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 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. solicită Comisiei să garanteze 

mobilitatea la nivelul întregii Europe 

chiar și în perioadele de criză și să 

mențină opțiuni care să permită țărilor ce 

participă la Spațiul European al 

Învățământului Superior să acceseze 

programul Erasmus+; 

eliminat 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Amendamentul  16 

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 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. subliniază rolul important al 

Comitetului pentru program, astfel cum 

este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 

1288/2013 de instituire a programului 

Erasmus+, ca actor-cheie în punerea în 

aplicare a programului și în consolidarea 

valorii adăugate europene, prin 

îmbunătățirea complementarității și a 

sinergiei dintre Erasmus+ și politicile la 

nivel național; solicită un rol mai solid 

pentru Comitetul pentru program și 

sporirea importanței rolului acestuia în 

deciziile de politică; invită Comisia să 

comunice în continuare informații detaliate 

privind distribuția fondurilor centralizate 

către Comitetul pentru program; 

39. subliniază rolul important al 

Comitetului pentru program, astfel cum 

este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 

1288/2013 de instituire a programului 

Erasmus+, ca actor-cheie în punerea în 

aplicare a programului; solicită un rol mai 

solid pentru Comitetul pentru program și 

sporirea importanței rolului acestuia în 

deciziile de politică; invită Comisia să 

comunice în continuare informații detaliate 

privind distribuția fondurilor centralizate 

către Comitetul pentru program; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Amendamentul  17 

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 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. invită Comisia și, respectiv, Direcția 

Generală Educație și Cultură (DG EAC) și 

Agenția Executivă pentru Educație, 

Audiovizual și Cultură (AEEAC) să facă 

posibilă o promovare mai intensă a 

acțiunilor descentralizate, precum acțiunea-

cheie 2, propunând finanțări adecvate și 

proporționale cu dimensiunea acțiunilor; 

42. invită Comisia și, respectiv, Direcția 

Generală Educație și Cultură (DG EAC) și 

Agenția Executivă pentru Educație, 

Audiovizual și Cultură (AEEAC) să facă 

posibilă o promovare mai intensă a 

acțiunilor descentralizate, precum acțiunea-

cheie 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Amendamentul  18 

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 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. încurajează consolidarea în continuare 

a cooperării dintre agențiile naționale și 

Agenția Executivă pentru Educație, 

Audiovizual și Cultură (EACEA) în scopul 

de a promova acțiunile centralizate ale 

programului Erasmus+, de a furniza 

sprijinul necesar, de a crește sensibilizarea 

publicului cu privire la program, de a 

furniza informații suplimentare cu privire 

la program potențialilor candidați și de a 

face schimb de opinii privind îmbunătățirea 

procesului de punere în aplicare a acestora; 

solicită Comisiei să elaboreze orientări 

europene de punere în aplicare destinate 

agențiilor naționale, în colaborare cu 

acestea; solicită facilitarea contactelor 

dintre Comisie, agențiile naționale, 

beneficiarii programului, reprezentații 

organizațiilor societății civile și EACEA, 

prin elaborarea unei platforme de 

comunicare pentru schimbul de informații 

și bune practici, în care toate părțile 

interesate pot primi informații de calitate, 

comunicând experiențele și sugestiile 

proprii de îmbunătățire constantă a 

programului; subliniază nevoia de a 

implica părțile interesate și beneficiarii în 

reuniunile Comitetului pentru program; 

subliniază faptul că, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, acest 

lucru ar putea fi facilitat prin înființarea 

43. încurajează consolidarea în continuare 

a cooperării dintre agențiile naționale și 

Agenția Executivă pentru Educație, 

Audiovizual și Cultură (EACEA) în scopul 

de a furniza sprijinul necesar, de a crește 

sensibilizarea publicului cu privire la 

program, de a furniza informații 

suplimentare cu privire la program 

potențialilor candidați și de a face schimb 

de opinii privind îmbunătățirea procesului 

de punere în aplicare a acestora; solicită 

facilitarea contactelor dintre Comisie, 

agențiile naționale, beneficiarii 

programului, reprezentații organizațiilor 

societății civile și EACEA, prin elaborarea 

unei platforme de comunicare pentru 

schimbul de informații și bune practici, în 

care toate părțile interesate pot primi 

informații de calitate, comunicând 

experiențele și sugestiile proprii de 

îmbunătățire constantă a programului; 

subliniază nevoia de a implica părțile 

interesate și beneficiarii în reuniunile 

Comitetului pentru program; subliniază 

faptul că, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 1288/2013, acest lucru ar putea fi 

facilitat prin înființarea unor subcomitete 

permanente, la care să participe 

reprezentanți ai părților interesate și ai 

beneficiarilor, agențiile naționale 

sectoriale, deputații în Parlamentul 
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unor subcomitete permanente, la care să 

participe reprezentanți ai părților interesate 

și ai beneficiarilor, agențiile naționale 

sectoriale, deputații în Parlamentul 

European și reprezentanți ai statelor 

membre; 

European și reprezentanți ai statelor 

membre; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Amendamentul  19 

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 52 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. solicită Comisiei să consolideze 

dimensiunea educației în școli din cadrul 

programului, permițând o mobilitate 

sporită a elevilor, simplificarea 
procedurilor de finanțare și administrative 

pentru școli și furnizorii de educație 

nonformală, profitând astfel de intenția 

generală a Erasmus+ de a stimula 

cooperarea transsectorială și pentru a 

încuraja furnizorii de educație nonformală 

să se implice în parteneriate cu școli; 

încurajează Comisia să consolideze 

activitatea privind tinerii și practicile de 

dezvoltare a educației nonformale în 

cadrul programului, sprijinind 

organizațiile de tineret și alți furnizori de 

activități pentru tineri și acordând în 

continuare sprijin pentru parteneriatul 

privind tineretul încheiat între UE și 

Consiliul Europei; 

52. solicită Comisiei să simplifice 

procedurilor de finanțare și administrative 

pentru școli și furnizorii de educație 

nonformală, profitând astfel de intenția 

generală a Erasmus+ de a stimula 

cooperarea transsectorială și pentru a 

încuraja furnizorii de educație nonformală 

să se implice în parteneriate cu școli;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Amendamentul  20 

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 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. salută introducerea a două tipuri de 

parteneriate strategice, ca un prim pas 

important și pozitiv în direcția creșterii 

șanselor pentru micile organizații de a 

participa la program, deoarece acestea 

întâmpină deseori dificultăți în îndeplinirea 

cerințelor și, prin urmare, sunt 

discriminate, ceea ce afectează negativ 

reputația și capacitatea de convingere a 

programului; invită Comisia să aducă 

îmbunătățiri care să sporească și mai mult 

atractivitatea programului, pentru a asigura 

includerea mai multor organizații mici în 

activitățile programului, cu scopul final de 

a spori ponderea acestora în cadrul 

programului, ținând seama de cerințele de 

calitate; salută elaborarea unor orientări 

europene de punere în aplicare și a unui 

site mai detaliat de întrebări frecvente 

pentru eficientizarea răspunsurilor 

referitoare la criteriile de selecție și pentru 

evidențierea proiectelor selectate, pentru a 

clarifica selecția și pentru a sprijini mai 

bine organizațiile mici; subliniază nevoia 

de a implica diverse organizații 

participante în activitățile programului și 

de a menține un echilibru între acestea; 

53. salută introducerea a două tipuri de 

parteneriate strategice, ca un prim pas 

important și pozitiv în direcția creșterii 

șanselor pentru micile organizații de a 

participa la program, deoarece acestea 

întâmpină deseori dificultăți în îndeplinirea 

cerințelor și, prin urmare, sunt 

discriminate, ceea ce afectează negativ 

reputația și capacitatea de convingere a 

programului; constată totuși preocupările 

multora dintre agențiile naționale 

responsabile cu sectorul dedicat 

tineretului privind eliminarea subsecțiunii 

„Inițiative naționale pentru tineret”, care 

a condus la promovarea proiectelor 

transnaționale în detrimentul proiectelor 

locale, regionale sau naționale și deci în 

detrimentul proiectelor mici sau al 

proiectelor realizate de grupuri informale 

de tineri; invită Comisia să aducă 

îmbunătățiri care să sporească și mai mult 

atractivitatea programului, pentru a asigura 

includerea mai multor organizații mici în 

activitățile programului, cu scopul final de 

a spori ponderea acestora în cadrul 

programului, ținând seama de cerințele de 

calitate; ia act de elaborarea unor orientări 

europene de punere în aplicare și a unui 

site mai detaliat de întrebări frecvente 

pentru eficientizarea răspunsurilor 

referitoare la criteriile de selecție și pentru 
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evidențierea proiectelor selectate, pentru a 

clarifica selecția și pentru a sprijini mai 

bine organizațiile mici; subliniază nevoia 

de a implica diverse organizații 

participante în activitățile programului și 

de a menține un echilibru între acestea; 

Or. en 

 

 


