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25.1.2017 A8-0389/12 

Ändringsförslag  12 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet uppmuntrar 

kommissionen att analysera vilka av 

programmets nyckelåtgärder och sektorer 

som förefaller underfinansierade, såsom 

strategiska partnerskap under nyckelåtgärd 

2, vuxenutbildning, ungdom, 

skolutbildning, yrkesutbildning och högre 

utbildning samt vilka som skulle få störst 

nytta av budgetökningen. Parlamentet 

betonar att kontinuerlig övervakning av 

programmet behövs för att fastställa vilka 

de områdena och sektorerna är, i syfte att 

vidta korrigerande åtgärder så snart som 

möjligt. Parlamentet betonar att man 

måste säkerställa tillräcklig finansiering 

för rörlighet och fästa särskild vikt vid att 

öka rörligheten för underrepresenterade 

grupper. Särskilda budgetposter är 

nödvändiga på grund av sektorsspecifika 

behov. Budgeten bör uteslutande användas 

inom ramarna för programmets 

bestämmelser. 

17. Europaparlamentet uppmuntrar 

kommissionen att analysera vilka av 

programmets nyckelåtgärder och sektorer 

som förefaller underfinansierade, såsom 

strategiska partnerskap under nyckelåtgärd 

2, vuxenutbildning, ungdom, 

skolutbildning, yrkesutbildning och högre 

utbildning samt vilka som skulle få störst 

nytta av budgetökningen. Parlamentet 

betonar att kontinuerlig övervakning av 

programmet behövs för att fastställa vilka 

de områdena och sektorerna är, i syfte att 

vidta korrigerande åtgärder så snart som 

möjligt. Särskilda budgetposter är 

nödvändiga på grund av sektorsspecifika 

behov. Budgeten bör uteslutande användas 

inom ramarna för programmets 

bestämmelser. 

Or. en 
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25.1.2017 -0389/13 

Ändringsförslag  13 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 27 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

27. Europaparlamentet betonar mervärdet 

av yrkesutbildningsåtgärder inom 

Erasmus+ när det gäller stöd till 

missgynnade grupper att ta sig in på eller 

komma tillbaka till utbildning för att 

främja övergången till arbetsmarknaden. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Ändringsförslag  14 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 33 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

33. Europaparlamentet understryker att 

Erasmus+ är ett viktigt instrument för att 

förbättra kvaliteten på yrkesutbildningar i 

hela EU. Parlamentet framhåller att 

inkluderande och kvalitativ yrkesutbildning 

och rörlighet inom denna fyller en viktig 

ekonomisk och social funktion i Europa, på 

en snabbt föränderlig arbetsmarknad, när 

det gäller att ge ungdomar och vuxna den 

yrkesmässiga och allmänna kompetens 

som behövs i övergången från utbildning 

till arbete. Parlamentet betonar att 

yrkesutbildning och rörlighet inom denna 

bör främja lika möjligheter, icke-

diskriminering och social delaktighet för 

alla medborgare, inklusive kvinnor som 

är underrepresenterade i yrkesutbildning 

och utsatta personer, bl.a. romer, 

arbetslösa ungdomar, personer med 

funktionsnedsättning, invånare i avlägsna 

områden och yttersta randområden samt 

migranter. Parlamentet föreslår också ett 

ökat fokus på lågutbildade stödmottagare 

för att öka deras deltagande och därmed 

programmens räckvidd. 

33. Europaparlamentet understryker att 

Erasmus+ är ett viktigt instrument för att 

förbättra kvaliteten på yrkesutbildningar i 

hela EU. Parlamentet framhåller att 

inkluderande och kvalitativ yrkesutbildning 

och rörlighet inom denna fyller en viktig 

ekonomisk och social funktion i Europa, på 

en snabbt föränderlig arbetsmarknad, när 

det gäller att ge ungdomar och vuxna den 

yrkesmässiga och allmänna kompetens 

som behövs i övergången från utbildning 

till arbete. Parlamentet föreslår också ett 

ökat fokus på lågutbildade stödmottagare 

för att öka deras deltagande och därmed 

programmens räckvidd. 

Or. en 
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25.1.2017 -0389/15 

Ändringsförslag  15 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att även i kristider 

säkerställa rörlighet i hela Europa och att 

behålla valmöjligheter som gör det möjligt 

för länder som deltar i det europeiska 

området för högre utbildning att få 

tillgång till Erasmus+-programmet. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Ändringsförslag  16 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet betonar 

programkommitténs viktiga roll, enligt 

förordning nr 1288/2013 om inrättande av 

Erasmus+, som en viktig aktör i 

genomförandet av programmet och för att 

främja det europeiska mervärdet genom 

en ökad komplementaritet och synergi 

mellan Erasmus+ och nationella 

strategier. Programkommittén bör får en 

starkare roll när det gäller beslut i politiska 

frågor. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att fortsätta dela detaljerade 

uppgifter om fördelningen av 

centraliserade medel till 

programkommittén. 

39. Europaparlamentet betonar 

programkommitténs viktiga roll, enligt 

förordning nr 1288/2013 om inrättande av 

Erasmus+, som en viktig aktör i 

genomförandet av programmet. 

Programkommittén bör får en starkare roll 

när det gäller beslut i politiska frågor. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

fortsätta dela detaljerade uppgifter om 

fördelningen av centraliserade medel till 

programkommittén. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Ändringsförslag  17 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

42. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen liksom generaldirektoratet 

för utbildning och kultur (GD EAC) och 

genomförandeorganet för utbildning, 

audiovisuella medier och kultur (Eacea) att 

underlätta ytterligare främjande av 

decentraliserade åtgärder såsom 

nyckelåtgärd 2, genom att föreslå 

tillräcklig finansiering som står i 

proportion till åtgärderna. 

42. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen liksom generaldirektoratet 

för utbildning och kultur (GD EAC) och 

genomförandeorganet för utbildning, 

audiovisuella medier och kultur (Eacea) att 

underlätta ytterligare främjande av 

decentraliserade åtgärder såsom 

nyckelåtgärd 2. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Ändringsförslag  18 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 43 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europaparlamentet uppmuntrar till ett 

bättre samarbete mellan de nationella 

kontoren och Eacea för att stödja 

centraliserade åtgärder i Erasmus+-

programmet, tillhandahålla det stöd som 

krävs, öka kunskapen om programmet, ge 

potentiella sökande mer information om 

programmet och utbyta feedback om hur 

genomförandet kan förbättras. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att i samarbete 

med de nationella kontoren utarbeta 

europeiska genomföranderiktlinjer för de 

nationella kontoren. Parlamentet efterlyser 

underlättade kontakter mellan 

kommissionen, de nationella kontoren, 

programmets stödmottagare, företrädare 

för organisationer i det civila samhället och 

Eacea genom att utveckla en 

kommunikationsplattform för utbyte av 

information och bästa praxis, där samtliga 

berörda aktörer kan få information av god 

kvalitet samt dela med sig av sina 

erfarenheter och förslag på förbättringar av 

programmet. Parlamentet betonar behovet 

av att engagera berörda aktörer och 

stödmottagare i programkommitténs 

möten. Parlamentet framhåller att detta, i 

överensstämmelse med förordning (EU) 

nr 1288/2013, skulle kunna underlättas 

genom inrättande av ständiga underskott, 

där företrädare för berörda aktörer och 

43. Europaparlamentet uppmuntrar till ett 

bättre samarbete mellan de nationella 

kontoren och Eacea för att tillhandahålla 

det stöd som krävs, öka kunskapen om 

programmet, ge potentiella sökande mer 

information om programmet och utbyta 

feedback om hur genomförandet kan 

förbättras. Parlamentet efterlyser 

underlättade kontakter mellan 

kommissionen, de nationella kontoren, 

programmets stödmottagare, företrädare 

för organisationer i det civila samhället och 

Eacea genom att utveckla en 

kommunikationsplattform för utbyte av 

information och bästa praxis, där samtliga 

berörda aktörer kan få information av god 

kvalitet samt dela med sig av sina 

erfarenheter och förslag på förbättringar av 

programmet. Parlamentet betonar behovet 

av att engagera berörda aktörer och 

stödmottagare i programkommitténs 

möten. Parlamentet framhåller att detta, i 

överensstämmelse med förordning (EU) 

nr 1288/2013, skulle kunna underlättas 

genom inrättande av ständiga underskott, 

där företrädare för berörda aktörer och 

stödmottagare, nationella kontor för 

specifika sektorer, ledamöter av 

Europaparlamentet och företrädare från 

medlemsstaterna deltar. 
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stödmottagare, nationella kontor för 

specifika sektorer, ledamöter av 

Europaparlamentet och företrädare från 

medlemsstaterna deltar. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Ändringsförslag  19 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 52 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

52. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att stärka 

skolutbildningsdelen i programmet och 

möjligheterna till rörlighet för eleverna, 
förenkla finansierings- och 

förvaltningsförfaranden för skolor och 

leverantörer av icke-formell utbildning, 

och därmed utnyttja det allmänna syftet 

med Erasmus+ att främja 

gränsöverskridande samarbete, och för att 

uppmuntra leverantörer av icke-formell 

utbildning att ingå partnerskap med skolor. 

Parlamentet uppmuntrar kommissionen 

att stärka utvecklingsrutinerna för 

ungdomsarbete och icke-formell 

utbildning genom att stödja 

ungdomsorganisationer och övriga 

anordnare av ungdomsarbete samt att 

fortsätta stödja ungdomspartnerskapet 

mellan Europeiska unionen och 

Europarådet. 

52. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att förenkla finansierings- 

och förvaltningsförfaranden för skolor och 

leverantörer av icke-formell utbildning, 

och därmed utnyttja det allmänna syftet 

med Erasmus+ att främja 

gränsöverskridande samarbete, och för att 

uppmuntra leverantörer av icke-formell 

utbildning att ingå partnerskap med skolor.  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Ändringsförslag  20 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 53 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet välkomnar att två 

typer av strategiska partnerskap införs som 

ett viktigt och positivt första steg för att 

öka mindre organisationers chanser att 

delta i programmet eftersom de ofta har 

svårt att uppfylla kraven och därför 

diskrimineras, vilket skadar programmets 

rykte och genomslagskraft. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att göra 

förbättringar som ökar programmets 

attraktionskraft för att säkerställa att fler 

mindre organisationer inkluderas i 

programmets verksamhet med det slutliga 

målet att öka deras andel i programmet, 

med kvalitetskraven i åtanke. Parlamentet 

välkomnar de europeiska riktlinjerna för 

genomförande och en mer utförlig 

webbplats för de vanligaste frågorna där 

svaren om urvalskriterier kan harmoniseras 

och utvalda projekt kan visas upp för att 

förtydliga urvalet och bättre stödja mindre 

organisationer. Parlamentet betonar 

behovet av att involvera olika deltagande 

organisationer i programmets verksamhet. 

53. Europaparlamentet välkomnar att två 

typer av strategiska partnerskap införs som 

ett viktigt och positivt första steg för att 

öka mindre organisationers chanser att 

delta i programmet eftersom de ofta har 

svårt att uppfylla kraven och därför 

diskrimineras, vilket skadar programmets 

rykte och genomslagskraft. Många 

nationella kontor med ansvar för 

programmets ungdomskapitel är dock 

bekymrade över slopandet av 

underavsnittet Nationella initiativ för 

ungdomar, vilket har lett till att 

transnationella projekt har främjats på 

bekostnad av lokala, regionala och 

nationella projekt till skada för små 

projekt eller projekt som genomförs av 

informella grupper av unga. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att göra 

förbättringar som ökar programmets 

attraktionskraft för att säkerställa att fler 

mindre organisationer inkluderas i 

programmets verksamhet med det slutliga 

målet att öka deras andel i programmet, 

med kvalitetskraven i åtanke. Parlamentet 

noterar de europeiska riktlinjerna för 

genomförande och en mer utförlig 

webbplats för de vanligaste frågorna där 

svaren om urvalskriterier kan harmoniseras 

och utvalda projekt kan visas upp för att 

förtydliga urvalet och bättre stödja mindre 
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organisationer. Parlamentet betonar 

behovet av att involvera olika deltagande 

organisationer i programmets verksamhet. 

Or. en 

 

 


