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25.1.2017 A8-0389/21 

Predlog spremembe  21 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. priporoča, da se zmanjša višina 

subvencij na področju sodelovanja med 

šolami, s čimer bi povečali število 

financiranih projektov, in da se spodbuja 

neposrednejše izmenjave učencev, s čimer 

bi omogočili bolj neposredne stike oseb iz 

različnih kulturnih in jezikovnih okolij; 

poudarja, da so pri spodbujanju evropske 

identitete in temeljne zamisli evropske 

integracije pomembni ravno osebni stiki z 

osebami iz drugačnih kulturnih okolij, in 

priporoča, naj se na vse načine omogoči 

sodelovanje čim večjega števila oseb, kar 

bi nedvomno moralo veljati za vse 

programske cilje; v zvezi s tem pozdravlja 

že uveljavljene izboljšave, vendar 

pričakuje, da si bodo nacionalne agencije 

in Komisija v okviru strateških partnerstev 

še naprej prizadevale za prožnejša pravila; 

54. priporoča, da se zmanjša višina 

subvencij na področju sodelovanja med 

šolami, s čimer bi povečali število 

financiranih projektov, in da se spodbuja 

neposrednejše izmenjave učencev; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Predlog spremembe  22 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. meni, da bi bilo treba zaradi vpliva 

večjezičnosti na večjo zaposljivost mladih1 

v programu Erasmus+ večjezičnost bolj 

spodbujati in podpirati; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 Znanstveno in politično poročilo Skupnega 

raziskovalnega središča o jezikih in zaposljivosti, 

2015 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Predlog spremembe  23 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. glede na nove družbene izzive v Evropi 

ugotavlja, da je treba izboljšati evropski 

pristop k skupnim evropskim izzivom, in 

sicer s podporo za obsežne inovacijske 

projekte na področju izobraževanja, 

usposabljanja in mladine, ki jih izvajajo 

mreže evropske civilne družbe; poudarja, 

da bi to lahko dosegli tako, da bi del 

skupnega proračuna Erasmus+ za 

financiranje ključnega ukrepa 2 

(sodelovanje za inovacije in izmenjavo 

dobre prakse) namenili centraliziranim 

ukrepom; 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/24 

Predlog spremembe  24 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. pozdravlja, da je bil zaradi zmanjšanja 

upravnega bremena v program uveden 

sistem stroškov na enoto; prav tako 

pozdravlja prilagoditve, ki jih je Komisija 

izvedla leta 2016 in jih načrtuje za leto 

2017; ugotavlja, da nekatere države članice 

zaradi regulativnih zahtev tega sistema ne 

morejo uporabljati ali pa se jim ravni 

stroškov v primerjavi z dejanskimi stroški 

zdijo neustrezne; meni, da je treba dodatno 

povečati raven stroškov na enoto, da bi se 

udeležencem projektov zagotovila zadostna 

finančna podpora, in poudarja, da je treba 

zagotoviti, da v sistemu stroškov na enoto 

ne bodo prikrajšani udeleženci in 

organizacije iz oddaljenih in obmejnih 

regij; poziva, naj se ustrezno nagradi 

visoko osebno angažiranost zlasti številnih 

prostovoljcev, učiteljic in učiteljev, pa tudi 

vseh drugih prijaviteljev; poziva, naj se v 

okvir financiranja (ponovno) vključi 

pripravo projekta in kontaktiranje 

potencialnih partnerjev za sodelovanje ali 

pripravljalna srečanja ali pa se na primer 

zagotovi zadostna pavšalna plačila za kritje 

teh stroškov; poudarja, da je preglednost na 

tem področju bistven sestavni del zahtev 

glede preglednosti in ciljev za celotni 

program Erasmus+; 

58. ugotavlja, da so deležniki pozitivno 

sprejeli uvedbo sistema stroškov na enoto 

v program zaradi zmanjšanja upravnega 

bremena, čeprav se je izkazalo, da lahko 

tovrsten sistem povzroča težave za najbolj 

oddaljena območja; je seznanjen s 

prilagoditvami, ki jih je Komisija izvedla 

leta 2016 in jih načrtuje za leto 2017; 

ugotavlja, da nekatere države članice 

zaradi regulativnih zahtev tega sistema ne 

morejo uporabljati ali pa se jim ravni 

stroškov v primerjavi z dejanskimi stroški 

zdijo neustrezne; meni, da je treba dodatno 

povečati raven stroškov na enoto, da bi se 

udeležencem projektov zagotovila zadostna 

finančna podpora, in poudarja, da je treba 

zagotoviti, da v sistemu stroškov na enoto 

ne bodo prikrajšani udeleženci in 

organizacije iz oddaljenih in obmejnih 

regij; poziva, naj se ustrezno nagradi 

visoko osebno angažiranost zlasti številnih 

prostovoljcev, učiteljic in učiteljev, pa tudi 

vseh drugih prijaviteljev; poziva, naj se v 

okvir financiranja (ponovno) vključi 

pripravo projekta in kontaktiranje 

potencialnih partnerjev za sodelovanje ali 

pripravljalna srečanja ali pa se na primer 

zagotovi zadostna pavšalna plačila za kritje 

teh stroškov; poudarja, da je preglednost na 

tem področju bistven sestavni del zahtev 

glede preglednosti in ciljev za celotni 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Predlog spremembe  25 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 63 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

63. pozdravlja predlog Komisije o 

vzpostavitvi evropskega solidarnostnega 

sklada; spodbuja Komisijo, naj v pripravo 

te nove pobude vključi prostovoljske 

organizacije, da bi zagotovili njeno 

dodano in dopolnilno vrednost pri krepitvi 

prostovoljstva v Evropski uniji; spodbuja 

Komisijo in države članice, naj to novo 

pobudo vključi tudi v proračun, ne da bi 

znižala sredstva obstoječih in prednostnih 

programov, ter poziva k preučitvi 

možnosti vključitve te pobude v evropsko 

prostovoljsko službo, s čimer bi okrepili 

prostovoljstvo v EU brez podvajanja 

pobud in programov; 

črtano 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Predlog spremembe  26 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. poudarja, da je prostovoljstvo izraz 

solidarnosti, svobode in odgovornosti, ki 

pomaga krepiti dejavno državljanstvo in 

pripomore k osebnemu človekovemu 

razvoju; meni, da je prostovoljstvo tudi 

pomembno orodje za socialno vključevanje 

in kohezijo, tako kot usposabljanje, 

izobraževanje in medkulturni dialog, 

hkrati pa pomembno prispeva k širjenju 

evropskih vrednot; poudarja, da bi bilo 

treba priznati vlogo evropske prostovoljske 

službe pri spodbujanju razvoja spretnosti in 

kompetenc, ki lahko sodelujočim v tej 

službi olajšajo dostop do trga dela; poziva 

Komisijo in države članice, naj zagotovijo 

dostojne delovne pogoje za prostovoljce in 

spremljajo, ali se v celoti spoštujejo 

pogodbe, po katerih delajo prostovoljci; 

poziva Komisijo in države članice, naj 

zagotovijo, da se sodelujoči v evropski 

prostovoljski službi ne bi obravnavali ali 

uporabljali kot nadomestni delavci; 

64. poudarja, da je prostovoljstvo izraz 

solidarnosti, svobode in odgovornosti, ki 

pomaga krepiti dejavno državljanstvo in 

pripomore k osebnemu človekovemu 

razvoju; meni, da je prostovoljstvo tudi 

pomembno orodje za socialno vključevanje 

in kohezijo, tako kot usposabljanje; 

poudarja, da bi bilo treba priznati vlogo 

evropske prostovoljske službe pri 

spodbujanju razvoja spretnosti in 

kompetenc, ki lahko sodelujočim v tej 

službi olajšajo dostop do trga dela; poziva 

Komisijo in države članice, naj zagotovijo 

dostojne delovne pogoje za prostovoljce in 

spremljajo, ali se v celoti spoštujejo 

pogodbe, po katerih delajo prostovoljci; 

poziva Komisijo in države članice, naj 

zagotovijo, da se sodelujoči v evropski 

prostovoljski službi ne bi obravnavali ali 

uporabljali kot nadomestni delavci; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/27 

Predlog spremembe  27 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ugotavlja, da se štipendije med 

državami članicami neupravičeno 

razlikujejo, prav tako kot metode za 

njihovo dodeljevanje; spodbuja Komisijo, 

naj preuči posledice teh razlik, da bi tako 

zmanjšala družbeno-ekonomske razlike v 

Evropski uniji; spodbuja dodatno povišanje 

štipendij, pa tudi njihovo uskladitev s 

stroški bivanja v državi mobilnosti, da bi 

tako spodbudili sodelovanje družbeno-

ekonomsko prikrajšanih študentov, 

študentov in osebja s posebnimi potrebami 

ter študentov in osebja iz oddaljenih regij; 

72. ugotavlja, da se štipendije med 

državami članicami neupravičeno 

razlikujejo, prav tako kot metode za 

njihovo dodeljevanje; spodbuja Komisijo, 

naj preuči posledice teh razlik, da bi tako 

zmanjšala družbeno-ekonomske razlike v 

Evropski uniji; spodbuja dodatno povišanje 

štipendij, pa tudi njihovo uskladitev s 

stroški bivanja v državi mobilnosti, da bi 

tako spodbudili sodelovanje družbeno-

ekonomsko prikrajšanih študentov, 

študentov in osebja s posebnimi potrebami, 

vključno z invalidi, ter študentov in osebja 

iz oddaljenih regij; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Predlog spremembe  28 

Dominique Bilde 

ev imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. ugotavlja, da je večji pozitivni učinek 

štipendij za mobilnost v programu 

Erasmus+ in višje povpraševanje po njih v 

vzhodno- in južnoevropskih državah v 

nasprotju z omejenim celotnim 

proračunom programa, zaradi česar je velik 

delež prošenj zavrnjenih; predlaga, da 

Komisija okrepi prizadevanja za 

spodbujanje mobilnosti iz zahodne v 

vzhodno Evropo; 

73. ugotavlja, da je večji pozitivni učinek 

štipendij za mobilnost v programu 

Erasmus+ in višje povpraševanje po njih v 

vzhodno- in južnoevropskih državah v 

nasprotju z omejenim celotnim 

proračunom programa, zaradi česar je velik 

delež prošenj zavrnjenih; poudarja 

škodljive učinke varčevalnih politik in 

strukturnih reform, ki jih je EU uvedla za 

te države, saj omejujejo njihovo zmožnost 

vlaganja v izobraževalne programe in 

infrastrukturo; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Predlog spremembe  29 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. obžaluje, ker naraščanje neenakosti v 

nekaterih državah članicah in med njimi ter 

visoka stopnja brezposelnosti mladih v 

Evropski uniji otežujeta dostop do 

programa, saj ustvarjata ovire za mobilnost 

prosilcev iz regij z nižjimi dohodki, ki sta 

jih gospodarska kriza in varčevanje bolj 

prizadela; navaja, da morata biti program 

Erasmus+ ter poklicno izobraževanje in 

usposabljanje bolj dejavna v oddaljenih in 

obmejnih regijah Evropske unije; meni, da 

bi bilo zagotavljanje dostopnosti in enakih 

možnosti za prebivalstvo teh regij zelo 

koristen korak in način za zmanjšanje 

brezposelnosti mladih in oživitev 

gospodarstva; 

74. obžaluje, ker naraščanje neenakosti v 

nekaterih državah članicah in med njimi ter 

visoka stopnja brezposelnosti mladih v 

Evropski uniji, predvsem zaradi 

varčevalnih politik, otežujeta dostop do 

programa, saj ustvarjata ovire za mobilnost 

prosilcev iz regij z nižjimi dohodki, ki sta 

jih gospodarska kriza in varčevanje bolj 

prizadela; navaja, da morata biti program 

Erasmus+ ter poklicno izobraževanje in 

usposabljanje bolj dejavna v oddaljenih in 

obmejnih regijah Evropske unije; meni, da 

bi bilo zagotavljanje dostopnosti in enakih 

možnosti za prebivalstvo teh regij zelo 

koristen korak in način za zmanjšanje 

brezposelnosti mladih in oživitev 

gospodarstva; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Predlog spremembe  30 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poziva Komisijo, naj prizna posebno 

naravo projektov in ukrepov mobilnosti, ki 

vključujejo ljudi s posebnimi potrebami in 

ljudi iz prikrajšanih okolij; spodbuja 

odločnejše zavzemanje za to, da bi imeli 

ljudje s posebnimi potrebami in ljudje iz 

prikrajšanih okolij, vključno z begunci, 

možnost sodelovati v programu, ter poziva, 

naj se jim olajša dostop do programa; 

76. poziva Komisijo, naj prizna posebno 

naravo projektov in ukrepov mobilnosti, ki 

vključujejo ljudi s posebnimi potrebami, 

zlasti invalide, in ljudi iz prikrajšanih 

okolij; spodbuja odločnejše zavzemanje za 

to, da bi imeli ljudje s posebnimi potrebami 

in ljudje iz prikrajšanih okolij možnost 

sodelovati v programu, ter poziva, naj se 

jim olajša dostop do programa; 

Or. en 

 

 


