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25.1.2017 A8-0389/31 

Pakeitimas 31 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

78. pabrėžia, kad, nepaisant ekonominės, 

finansinės ir socialinės krizės, nuo 2008 m. 

pagal programą „Erasmus“ tam tikrą laiko 

tarpą užsienyje studijavusiųjų skaičius 

nuolat didėjo; atkreipia dėmesį į tai, kad 

tuo pat metu dar sparčiau didėjo praktiką 

užsienyje atliekančių asmenų skaičius; 

daro išvadą, kad jaunimas praktiką 

akivaizdžiai laiko labai gera galimybe 

pagerinti savo įsidarbinimo galimybes; 

rekomenduoja Komisijai, nacionalinėms 

agentūroms, vykdytojams ir institucijoms 

atsižvelgti į šiuos pokyčius; 

78. pabrėžia, kad, nepaisant ekonominės, 

finansinės ir socialinės krizės, nuo 2008 m. 

pagal programą „Erasmus“ tam tikrą laiko 

tarpą užsienyje studijavusiųjų skaičius 

nuolat didėjo; atkreipia dėmesį į tai, kad 

tuo pat metu dar sparčiau didėjo praktiką 

užsienyje atliekančių asmenų skaičius; 

daro išvadą, kad jaunimas praktiką 

akivaizdžiai laiko labai gera galimybe 

pagerinti savo įsidarbinimo galimybes, 

tačiau yra susirūpinęs dėl to, kad 

jaunuoliai, jei negalės rasti darbo savo 

šalyje, ateityje nenorės būti 

komandiruotais darbuotojais; 

rekomenduoja Komisijai, nacionalinėms 

agentūroms, vykdytojams ir institucijoms 

atsižvelgti į šiuos pokyčius; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Pakeitimas 32 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

86 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

86. remia judumo stiprinimą švietimo 

srityje, pameistrystės programose ir 

atliekant mokomąją praktiką pagal 

Jaunimo garantijų ir Jaunimo užimtumo 

iniciatyvas, siekiant sumažinti aukštą 

jaunimo nedarbo lygį ir geografinius 

skirtumus ES; 

Išbraukta. 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

25.1.2017 A8-0389/33 

Pakeitimas 33 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

88 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

88. ragina valstybes nares, siekiant plėtoti 

mokytojų, lektorių ir ne mokslo darbuotojų 

judumą, pripažinti jų dalyvavimą judumo 

programose svarbia jų karjeros dalimi ir, 

jei įmanoma, sukurti atlygio, susijusio su 

dalyvavimu judumo programose, 

pavyzdžiui, finansinių išmokų ar darbo 

krūvio sumažinimo forma, sistemą; 

88. ragina valstybes nares, siekiant plėtoti 

mokytojų, lektorių ir ne mokslo darbuotojų 

judumą, pripažinti jų dalyvavimą judumo 

programose svarbia jų karjeros dalimi; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Pakeitimas 34 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

92 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

92. ragina Komisiją toliau siekti įveikti 

Briuselyje įsikūrusių organizacijų 

finansavimo iššūkius, siekiant padėti joms 

prisidėti prie Europos politikos švietimo, 

mokymo, jaunimo ir sporto srityse 

formavimo; 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Pakeitimas 35 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

100 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

100. rekomenduoja, kad programoje 

„Erasmus +“ didesnė svarba būtų skiriama 

neformaliajam švietimui ir padidintas jo 

matomumą kalbant apie jaunimo užimtumą 

ir suaugusiųjų švietimą, nes neformalusis 

švietimas yra svarbus Europos 

pilietiškumo srityje ir propaguojant 

demokratiją ir formuojant vertybes; tačiau 

programa dažnai dėl pavadinimo susiejama 

tik su formaliuoju švietimu; 

100. rekomenduoja, kad programoje 

„Erasmus +“ didesnė svarba būtų skiriama 

neformaliajam švietimui ir padidintas jo 

matomumą kalbant apie jaunimo užimtumą 

ir suaugusiųjų švietimą; tačiau programa 

dažnai dėl pavadinimo susiejama tik su 

formaliuoju švietimu; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Pakeitimas 36 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

104 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

104. ne tik ragina užtikrinti dabartinį 

biudžeto dydį kitai programai, 

finansuojamai pagal naują DFP, bet ir 

mano, kad dar labiau padidintas 

biudžetas, kuris užtikrintų bent tokio pat 

dydžio metinį finansavimą kitoms 

programoms kaip ir įgyvendinant 

dabartinę programą, būtų pati svarbiausia 

išankstinė sąlyga toliau užtikrinant 

programos sėkmę; siūlo Komisijai 

išnagrinėti galimybę padidinti išankstinį 

finansavimą; 

104. ragina pagal naują DFP užtikrinti 

dabartinį biudžeto dydį kitai programai ir 

taip pat įvertinti lėšų, kurias įsipareigota 

skirti, valdymo veiksmingumą ir 

efektyvumą; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Pakeitimas 37 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

108 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

108. pažymi, kad nepalankioje padėtyje 

esančioms grupės konkretus dėmesys 

skiriamas jaunimo sektoriuje; 

rekomenduoja įtraukties ir įvairovės 

strategiją taikyti visiems programos 

sektoriams siekiant skatinti socialinę 

įtrauktį ir specialiųjų poreikių turinčių 

asmenų arba mažiau galimybių turinčių 

asmenų dalyvavimą programoje 

„Erasmus +“; 

108. pažymi, kad nepalankioje padėtyje 

esančioms grupės konkretus dėmesys 

skiriamas jaunimo sektoriuje; 

rekomenduoja įtraukties ir įvairovės 

strategijos netaikyti visiems programos 

sektoriams; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Pakeitimas 38 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

115 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

115. ragina labiau skatinti tolesnių studijų 

(baigus aukštojo mokslo ciklą) lygio 

judumo programas, siekiant užtikrinti 

judumą tarp Europos mokslinių tyrimų 

centrų ir toliau siekti, kad Europos 

universitetai taptų tarptautiniai; 

115. ragina toliau siekti, kad Europos 

universitetai taptų tarptautiniai; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Pakeitimas 39 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

118 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

118. primena, kad šiuo metu, kai ES 

ištikusi ypatinga pamatinių vertybių krizė, 

priemonė „Erasmus+“ gali suteikti 

svarbią galimybę skatinti jaunimo 

tarpusavio integraciją, supratimą ir 

solidarumą; todėl ragina, kad jaunimo 

integracija būtų skatinama supažindinant 

jį su įvairia kultūra ir tradicijomis bei 

puoselėjant reikiamą tarpusavio pagarbą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Pakeitimas 40 

Dominique Bilde 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0389/2016 

Milan Zver 

Programos "Erasmus +" įgyvendinimas 

2015/2327(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

126 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

126. ragina Komisiją apsvarstyti tinkamą 

sprendimą dėl Europos lygmens 

nevyriausybinių organizacijų, įsikūrusių 

Briuselyje ir teikiančių paraiškas dėl 

finansavimo nacionalinėms agentūroms, 

padėties; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


