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25.1.2017 A8-0389/21 

Grozījums Nr.  21 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

54. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

54. iesaka samazināt skolu sadarbībai 

piešķirto dotāciju summas un tā vietā 

palielināt finansēto projektu skaitu, lai tiešā 

veidā finansētu apmaiņas starp skolām un 

tādējādi pavērtu iespējas personiski tikties 

lielākam skaitam cilvēku, kuri pārstāv 

atšķirīgas kultūras un runā dažādās 

valodās; uzsver — lai sekmētu Eiropas 

identitāti un popularizētu Eiropas 

integrācijas pamatideju, svarīga nozīme ir 

personiskajai pieredzei, kas gūta, tiekoties 

ar dažādas kultūras pārstāvošiem 

cilvēkiem, un iesaka censties panākt 

iespējami daudzu cilvēku līdzdalību, kam, 

protams, vajadzētu attiekties uz visiem 

programmas mērķiem; šajā sakarībā 

atzinīgi vērtē jau veiktos uzlabojumus, 

taču cer, ka stratēģisko partnerību 

ietvaros valstu aģentūras un Komisija 

darīs noteikumus vēl elastīgākus; 

54. iesaka samazināt skolu sadarbībai 

piešķirto dotāciju summas un tā vietā 

palielināt finansēto projektu skaitu, lai tiešā 

veidā finansētu apmaiņas starp skolām; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Grozījums Nr.  22 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. ņemot vērā daudzvalodības nozīmi 

jauniešu nodarbināmības uzlabošanā1, 

uzskata, ka programmā „Erasmus+” būtu 

vairāk jācenšas veicināt un atbalstīt 

daudzvalodību; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Kopīgā pētniecības centra (JRC) 2015. gada 

ziņojums par valodām un nodarbināmību („JRC 

Science and Policy Report on Languages and 

Employability”, 2015). 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Grozījums Nr.  23 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. saistībā ar jaunajām problēmām, kas 

skar Eiropas sabiedrību, norāda, ka ir 

jānostiprina Eiropas pieeja visai Eiropai 

kopēju problēmu risināšanā, atbalstot 

Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīklu 

īstenotus plaša mēroga inovāciju 

projektus izglītības, apmācības un 

jaunatnes jomā; norāda, ka to būtu 

iespējams darīt, piešķirot daļu no 

„Erasmus+” 2. pamatdarbības 

„Sadarbība inovācijas veicināšanai un 

labas prakses apmaiņa” vispārējā 

finansējuma centralizētajām darbībām; 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Grozījums Nr.  24 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

58. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

58. atzinīgi vērtē to, ka administratīvā 

sloga mazināšanas nolūkā programmā tika 

ieviesta vienības izmaksu sistēma; atzinīgi 

vērtē arī Komisijas 2016. gadā veiktos un 

2017. gadā plānotos pielāgojumus; norāda, 

ka dažas dalībvalstis nevar šo sistēmu 

piemērot normatīvo prasību dēļ vai arī 

konstatē, ka izmaksu līmeņi neatbilst 

faktiskajām izmaksām; uzskata, ka 

vienības izmaksu likmes vēl būs 

jāpalielina, lai projektu dalībniekiem 

sniegtu pietiekamu finansiālo atbalstu, un 

uzsver, ka ir nepieciešams garantēt, lai 

vienības izmaksu sistēma nenostādītu 

neizdevīgā situācijā dalībniekus un 

organizācijas no nomaļiem apvidiem un 

pierobežas reģioniem; prasa pienācīgi atzīt 

daudzo brīvprātīgo, mācībspēku un visu 

pārējo pretendentu lielo personisko 

ieguldījumu; prasa (no jauna) ieviest 

finansējumu projektu sagatavošanai, kas 

izmantojams, lai veidotu kontaktus ar 

potenciālajiem sadarbības partneriem vai 

rīkotu sagatavošanas sanāksmes, vai, 

piemēram, paredzēt pietiekama apmēra 

kopējo piemaksu šo izmaksu segšanai; 

uzsver, ka pārredzamība šajā jomā ir 

būtiska pārredzamības prasību un mērķu 

sastāvdaļa visai programmai „Erasmus+” 

kopumā; 

58. pieņem zināšanai ieinteresēto personu 

labvēlīgo attieksmi pret to, ka 

administratīvā sloga mazināšanas nolūkā 

programmā tika ieviesta vienības izmaksu 

sistēma, kaut arī šķiet, ka šī sistēma varētu 

radīt problēmas attālākajos reģionos; 

pieņem zināšanai arī Komisijas 2016. gadā 

veiktos un 2017. gadā plānotos 

pielāgojumus; norāda, ka dažas dalībvalstis 

nevar šo sistēmu piemērot normatīvo 

prasību dēļ vai arī konstatē, ka izmaksu 

līmeņi neatbilst faktiskajām izmaksām; 

uzskata, ka vienības izmaksu likmes vēl 

būs jāpalielina, lai projektu dalībniekiem 

sniegtu pietiekamu finansiālo atbalstu, un 

uzsver, ka ir nepieciešams garantēt, lai 

vienības izmaksu sistēma nenostādītu 

neizdevīgā situācijā dalībniekus un 

organizācijas no nomaļiem apvidiem un 

pierobežas reģioniem; prasa pienācīgi atzīt 

daudzo brīvprātīgo, mācībspēku un visu 

pārējo pretendentu lielo personisko 

ieguldījumu; prasa (no jauna) ieviest 

finansējumu projektu sagatavošanai, kas 

izmantojams, lai veidotu kontaktus ar 

potenciālajiem sadarbības partneriem vai 

rīkotu sagatavošanas sanāksmes, vai, 

piemēram, paredzēt pietiekama apmēra 

kopējo piemaksu šo izmaksu segšanai; 

uzsver, ka pārredzamība šajā jomā ir 

būtiska pārredzamības prasību un mērķu 



 

AM\1115316LV.docx  PE598.429v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

sastāvdaļa visai programmai „Erasmus+” 

kopumā; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Grozījums Nr.  25 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

63. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

63. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 

izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu; 

mudina Komisiju jaunās iniciatīvas 

izstrādē iesaistīt brīvprātīgo organizācijas, 

lai nodrošinātu, ka tā sniedz papildu 

pievienoto vērtību brīvprātīgā darba 

nostiprināšanā Eiropas Savienībā; 

mudina Komisiju un dalībvalstis rast 

budžeta risinājumus šīs jaunās iniciatīvas 

vajadzībām, nemazinot finansējumu citām 

pašreizējām un prioritārām programmām, 

un prasa izpētīt iespējas integrēt to 

Eiropas Brīvprātīgo dienestā, lai 

nostiprinātu brīvprātīgo darbu Eiropas 

Savienībā, taču nedublētu iniciatīvas un 

programmas; 

svītrots 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Grozījums Nr.  26 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

64. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

64. uzsver, ka brīvprātīgais darbs apliecina 

solidaritāti, brīvību un atbildību, palīdz 

nostiprināt aktīvu pilsoniskumu un veicina 

cilvēka personisko izaugsmi; uzskata, ka 

brīvprātīgais darbs ir arī būtisks sociālās 

iekļautības un kohēzijas, kā arī apmācības, 

izglītības un starpkultūru dialoga 
instruments, kas vienlaikus nodrošina 

nozīmīgu ieguldījumu Eiropas vērtību 

izplatīšanā; uzskata, ka būtu jāatzīst 

Eiropas Brīvprātīgo dienesta nozīme tādu 

prasmju un kompetenču attīstības 

veicināšanā, kuras var atvieglot Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta dalībnieku piekļuvi 

darba tirgum; aicina Komisiju un 

dalībvalstis nodrošināt brīvprātīgā darba 

veicējiem pienācīgus darba apstākļus un 

uzraudzīt, vai tiek pilnībā ievēroti līgumi, 

saskaņā ar kuriem brīvprātīgie tiek 

nodarbināti; aicina Komisiju un 

dalībvalstis nodrošināt, lai Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta dalībnieki nekādā 

gadījumā netiktu uzskatīti vai izmantoti par 

līdzekli darbaspēka aizstāšanai; 

64. uzsver, ka brīvprātīgais darbs apliecina 

solidaritāti, brīvību un atbildību, palīdz 

nostiprināt aktīvu pilsoniskumu un veicina 

cilvēka personisko izaugsmi; uzskata, ka 

brīvprātīgais darbs ir arī būtisks sociālās 

iekļautības un kohēzijas, kā arī apmācības 

instruments; uzskata, ka būtu jāatzīst 

Eiropas Brīvprātīgo dienesta nozīme tādu 

prasmju un kompetenču attīstības 

veicināšanā, kuras var atvieglot Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta dalībnieku piekļuvi 

darba tirgum; aicina Komisiju un 

dalībvalstis nodrošināt brīvprātīgā darba 

veicējiem pienācīgus darba apstākļus un 

uzraudzīt, vai tiek pilnībā ievēroti līgumi, 

saskaņā ar kuriem brīvprātīgie tiek 

nodarbināti; aicina Komisiju un 

dalībvalstis nodrošināt, lai Eiropas 

Brīvprātīgo dienesta dalībnieki nekādā 

gadījumā netiktu uzskatīti vai izmantoti par 

līdzekli darbaspēka aizstāšanai; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Grozījums Nr.  27 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

72. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

72. norāda uz nepamatotām stipendiju 

atšķirībām starp valstīm un nepamatoti 

atšķirīgām stipendiju piešķiršanas 

metodēm; mudina, lai Komisija, cenšoties 

maksimāli samazināt sociālekonomisko 

nevienlīdzību Eiropas Savienībā, izpētītu 

šo atšķirību sekas; mudina vēl vairāk 

palielināt stipendiju likmes, kā arī pielāgot 

tās uzņemošās valsts dzīves dārdzībai, lai 

rosinātu piedalīties programmā 

audzēkņus/studentus, kuri nāk no 

nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem 

apstākļiem, audzēkņus/studentus un 

personālu ar īpašām vajadzībām un 

audzēkņus/studentus un personālu no 

nomaļiem reģioniem; 

72. norāda uz nepamatotām stipendiju 

atšķirībām starp valstīm un nepamatoti 

atšķirīgām stipendiju piešķiršanas 

metodēm; mudina, lai Komisija, cenšoties 

maksimāli samazināt sociālekonomisko 

nevienlīdzību Eiropas Savienībā, izpētītu 

šo atšķirību sekas; mudina vēl vairāk 

palielināt stipendiju likmes, kā arī pielāgot 

tās uzņemošās valsts dzīves dārdzībai, lai 

rosinātu piedalīties programmā 

audzēkņus/studentus, kuri nāk no 

nelabvēlīgiem sociālekonomiskajiem 

apstākļiem, audzēkņus/studentus un 

personālu ar īpašām vajadzībām, tostarp 

cilvēkus ar invaliditāti, un 

audzēkņus/studentus un personālu no 

nomaļiem reģioniem; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Grozījums Nr.  28 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

73. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

73. konstatē, ka Austrumeiropā un 

Dienvideiropā „Erasmus+” mobilitātes 

stipendijām ir lielāka pozitīvā ietekme un 

pieprasījums pēc šīm stipendijām ir lielāks, 

taču pretstatā tam programmas vispārējais 

budžets ir ierobežots, kā rezultātā liela daļa 

pieteikumu tiek noraidīti; ierosina 

Komisijai pastiprināt centienus sekmēt 

mobilitāti no Rietumeiropas uz 

Austrumeiropu; 

73. konstatē, ka Austrumeiropā un 

Dienvideiropā „Erasmus+” mobilitātes 

stipendijām ir lielāka pozitīvā ietekme un 

pieprasījums pēc šīm stipendijām ir lielāks, 

taču pretstatā tam programmas vispārējais 

budžets ir ierobežots, kā rezultātā liela daļa 

pieteikumu tiek noraidīti; uzsver, ka 

negatīvās sekas, ko uz šīm valstīm 

atstājusi ES uzspiestā taupības politika un 

strukturālās reformas, ierobežo to spēju 

ieguldīt izglītības programmās un 

infrastruktūrā; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Grozījums Nr.  29 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

74. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

74. pauž nožēlu par to, ka augošā 

nevienlīdzība dažās dalībvalstīs, kā arī 

starp tām un augstais jauniešu bezdarba 

līmenis Eiropas Savienībā apgrūtina 

iespējas piedalīties programmā, jo minētie 

faktori liek šķēršļus to pretendentu 

mobilitātei, kuri nāk no ekonomikas krīzes 

un budžeta samazinājumu smagāk skartiem 

reģioniem ar zemāku ienākumu līmeni; 

norāda, ka programmu „Erasmus+” un 

profesionālo izglītību un apmācību (PIA) ir 

nepieciešams aktīvi īstenot arī Eiropas 

Savienības attālākajos reģionos un 

pierobežā; uzskata, ka programmu 

pieejamības un vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšana šo teritoriju iedzīvotājiem 

būtu ļoti pozitīvs solis un noderīgs 

instruments jauniešu bezdarba mazināšanai 

un ekonomikas atveseļošanai; 

74. pauž nožēlu par to, ka augošā 

nevienlīdzība dažās dalībvalstīs, kā arī 

starp tām un augstais jauniešu bezdarba 

līmenis Eiropas Savienībā, pie kā 

galvenokārt vainojama taupības politika, 
apgrūtina iespējas piedalīties programmā, 

jo minētie faktori liek šķēršļus to 

pretendentu mobilitātei, kuri nāk no 

ekonomikas krīzes un budžeta 

samazinājumu smagāk skartiem reģioniem 

ar zemāku ienākumu līmeni; norāda, ka 

programmu „Erasmus+” un profesionālo 

izglītību un apmācību (PIA) ir 

nepieciešams aktīvi īstenot arī Eiropas 

Savienības attālākajos reģionos un 

pierobežā; uzskata, ka programmu 

pieejamības un vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšana šo teritoriju iedzīvotājiem 

būtu ļoti pozitīvs solis un noderīgs 

instruments jauniešu bezdarba mazināšanai 

un ekonomikas atveseļošanai; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Grozījums Nr.  30 

Dominique Bilde 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0389/2016 

Milan Zver 

„Erasmus+” īstenošana 

2015/2327(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

76. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

76. aicina Komisiju atzīt to projektu un 

mobilitātes pasākumu īpašo raksturu, kuros 

iesaistīti cilvēki ar īpašām vajadzībām un 

cilvēki no nelabvēlīgas vides; mudina 

vairāk veicināt cilvēku ar īpašām 

vajadzībām un cilvēku no nelabvēlīgas 

vides, tostarp bēgļu, iespējas līdzdarboties 

programmā un prasa atvieglot programmas 

pieejamību šiem cilvēkiem; 

76. aicina Komisiju atzīt to projektu un 

mobilitātes pasākumu īpašo raksturu, kuros 

iesaistīti cilvēki ar īpašām vajadzībām, it 

sevišķi cilvēki ar invaliditāti, un cilvēki no 

nelabvēlīgas vides; mudina vairāk veicināt 

cilvēku ar īpašām vajadzībām un cilvēku 

no nelabvēlīgas vides iespējas līdzdarboties 

programmā un prasa atvieglot programmas 

pieejamību šiem cilvēkiem; 

Or. en 

 

 


