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Forslag til beslutning 

Punkt 78 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

78. understreger, at antallet af 

studieperioder, der er blevet gennemført i 

udlandet gennem Erasmus-ordningen, er 

vokset støt siden 2008 til trods for den 

økonomiske, finansielle og sociale krise; 

henleder opmærksomheden på den 

omstændighed, at antallet af praktikophold 

i udlandet i samme periode er steget 

eksponentielt; konkluderer, at unge 

tydeligvis betragter praktikophold som en 

glimrende mulighed for at forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed; henstiller, at 

Kommissionen og de nationale agenturer, 

arrangører og institutioner tager denne 

udvikling til efterretning; 

78. understreger, at antallet af 

studieperioder, der er blevet gennemført i 

udlandet gennem Erasmus-ordningen, er 

vokset støt siden 2008 til trods for den 

økonomiske, finansielle og sociale krise; 

henleder opmærksomheden på den 

omstændighed, at antallet af praktikophold 

i udlandet i samme periode er steget 

eksponentielt; konkluderer, at unge 

tydeligvis betragter praktikophold som en 

glimrende mulighed for at forbedre deres 

beskæftigelsesegnethed, men er bekymret 

for, at disse unge i fremtiden modvilligt vil 

blive udstationerede arbejdstagere, fordi 

det ikke er muligt for dem at finde arbejde 

i deres hjemland; henstiller, at 

Kommissionen og de nationale agenturer, 

arrangører og institutioner tager denne 

udvikling til efterretning; 

Or. en 



 

AM\1115317DA.docx  PE598.429v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

25.1.2017 A8-0389/32 

Ændringsforslag  32 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0389/2016 

Milan Zver 

Gennemførelsen af Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 86 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

86. støtter større mobilitet inden for 

uddannelse og lærlingeprogrammer og 

praktikperioder under ungdomsgarantien 

og 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativprogramm

erne med henblik på at forsøge at 

afhjælpe den høje ungdomsarbejdsløshed 

og de geografiske ubalancer inden for 

Den Europæiske Union; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 88 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

88. opfordrer medlemsstaterne til med 

henblik på at fremme mobiliteten for 

lærere, foredragsholdere og ikke-

akademisk personale at anerkende deres 

deltagelse i mobilitetsprogrammer som en 

vigtig del af deres karriere og om muligt at 

indføre en belønningsordning knyttet til 

deltagelsen i mobilitetsprogrammer, f.eks. 

i form af økonomiske fordele eller 

nedsættelse af arbejdsbyrden; 

88. opfordrer medlemsstaterne til med 

henblik på at fremme mobiliteten for 

lærere, foredragsholdere og ikke-

akademisk personale at anerkende deres 

deltagelse i mobilitetsprogrammer som en 

vigtig del af deres karriere; 

Or. en 
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Punkt 92 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

92. opfordrer Kommissionen til at 

forsætte bestræbelserne på at finde en 

løsning på udfordringerne i forbindelse 

med finansiering for europæiske 

organisationer med hjemsted i Bruxelles 

med henblik på at fremme deres bidrag til 

udviklingen af europæiske politikker på 

området uddannelse, erhvervsuddannelse, 

ungdom og sport; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 100 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

100. anbefaler, at betydningen og 

synligheden af ikkeformel uddannelse bør 

øges for både ungdomsbeskæftigelse og 

voksenuddannelse i Erasmus+, idet 

ikkeformel uddannelse er vigtig i 

forbindelse med unionsborgerskabet og 

for fremme af demokrati og uddannelse 

baseret på værdier; mener, at programmet 

dog ofte kun forbindes med formel 

uddannelse på grund af sit navn; 

100. anbefaler, at betydningen og 

synligheden af ikkeformel uddannelse bør 

øges for både ungdomsbeskæftigelse og 

voksenuddannelse i Erasmus+; mener, at 

programmet dog ofte kun forbindes med 

formel uddannelse på grund af sit navn; 

Or. en 
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Punkt 104 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

104. opfordrer ikke blot til, at det 

nuværende budgetniveau sikres for den 

næste generation af programmer under den 

nye FFR, men mener, at en yderligere 

budgetforhøjelse, som sikrer et niveau for 

årlige midler for den næste 

programgeneration på mindst det samme 

niveau som sidste gennemførelsesår af 

den nuværende ramme, er en absolut 

nødvendig forhåndsbetingelse for 

programmets fortsatte succes; foreslår, at 

Kommissionen undersøger muligheden 

for at øge forfinansieringen; 

104. opfordrer til, at det nuværende 

budgetniveau sikres for den næste 

generation af programmer under den nye 

FFR og ledsages af en evaluering af 

effektiviteten af forvaltningen af 

forpligtede midler; 

Or. en 
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Punkt 108 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

108. påpeger, at ugunstigt stillede grupper 

udgør en specifik målgruppe i 

ungdomssektoren; foreslår en udvidelse af 

strategien for inklusion og mangfoldighed 

til alle sektorer for at fremme social 

inklusion og deltagelse af personer, der 

har særlige behov eller færre muligheder 

i Erasmus+; 

108. påpeger, at ugunstigt stillede grupper 

udgør en specifik målgruppe i 

ungdomssektoren; foreslår, at strategien for 

inklusion og mangfoldighed ikke udvides 

til alle programmets sektorer; 

Or. en 
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Punkt 115 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

115. slår til lyd for mere fremme af 

mobilitetsprogrammer for avancerede 

niveauer af højere uddannelse for at sikre 

mobiliteten mellem de europæiske 

forskningscentre og yderligere udvikle 

målet med at gøre europæiske universiteter 

internationale; 

115. slår til lyd for at udvikle målet med at 

gøre europæiske universiteter 

internationale;  

Or. en 
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Punkt 118 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

118. minder om, at Erasmus+-

instrumentet i en tid, hvor EU’s 

grundlæggende værdier er i en særlig 

krise, kan give en grundlæggende 

mulighed for at fremme integration, 

forståelse og solidaritet blandt unge; 

opfordrer derfor til, at integration af unge 

fremmes ved hjælp af bevidsthed om 

forskellige kulturer og traditioner samt 

deres gensidige og nødvendige respekt; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 126 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

126. opfordrer Kommissionen til at 

overveje en passende løsning på 

europæisk niveau på situationen for 

NGO'er, der har hjemsted i Bruxelles og 

ansøger om finansiering i belgiske 

nationale agenturer; 

udgår 

Or. en 

 

 


