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25.1.2017 A8-0389/31 

Ändringsförslag  31 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 78 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

78. Europaparlamentet understryker att 

antalet studieperioder som slutförts 

utomlands inom ramen för Erasmus har 

ökat konstant sedan 2008, trots den 

ekonomiska, finansiella och sociala krisen. 

Parlamentet uppmärksammar att samtidigt 

har antalet personer som gör utlandspraktik 

ökat exponentiellt. Parlamentet drar 

slutsatsen att ungdomar uppenbarligen ser 

praktik som ett utmärkt tillfälle att förbättra 

sin anställbarhet. Parlamentet 

rekommenderar kommissionen, de 

nationella kontoren, organisatörerna och 

institutionerna att ha denna utveckling i 

åtanke. 

78. Europaparlamentet understryker att 

antalet studieperioder som slutförts 

utomlands inom ramen för Erasmus har 

ökat konstant sedan 2008, trots den 

ekonomiska, finansiella och sociala krisen. 

Parlamentet uppmärksammar att samtidigt 

har antalet personer som gör utlandspraktik 

ökat exponentiellt. Parlamentet drar 

slutsatsen att ungdomar uppenbarligen ser 

praktik som ett utmärkt tillfälle att förbättra 

sin anställbarhet, men det är 

bekymmersamt att ungdomarna motvilligt 

kommer att bli utstationerade 

arbetstagare i framtiden, eftersom det inte 

är möjligt för dem att finna arbete i 

hemlandet. Parlamentet rekommenderar 

kommissionen, de nationella kontoren, 

organisatörerna och institutionerna att ha 

denna utveckling i åtanke. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Ändringsförslag  32 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 86 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

86. Europaparlamentet uppmanar till 

större rörlighet inom utbildning, 

lärlingsprogram och praktikperioder inom 

programmen för ungdomsgaranti och 

ungdomssysselsättningsinitiativ, i syfte att 

försöka minska den höga 

ungdomsarbetslösheten och de 

geografiska obalanserna inom EU. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Ändringsförslag  33 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 88 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

88. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att, för att främja rörlighet 

för lärare, föreläsare och icke-akademisk 

personal, bekräfta deras deltagande i 

rörlighetsprogram som en viktig del i deras 

yrkesutveckling, och om möjligt införa ett 

belöningssystem kopplat till deltagande i 

rörlighetsprogram, t.ex. i form av 

ekonomiska förmåner eller minskad 

arbetsbörda. 

88. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att, för att främja rörlighet 

för lärare, föreläsare och icke-akademisk 

personal och bekräfta deras deltagande i 

rörlighetsprogram som en viktig del i deras 

yrkesutveckling. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Ändringsförslag  34 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 92 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

92. Europaparlamentet uppmuntrar 

kommissionen att fortsätta 

ansträngningarna att finna en lösning på 

finansieringsproblemen för europeiska 

organisationer baserade i Bryssel, för att 

främja deras bidrag till utvecklingen av 

EU-politik på området utbildning, 

yrkesutbildning, ungdom och idrott. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Ändringsförslag  35 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 100 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

100. Europaparlamentet rekommenderar att 

den icke-formella utbildningens betydelse 

och synlighet bör ökas för både 

ungdomssysselsättningen och 

vuxenutbildningen i Erasmus+, eftersom 

icke-formell utbildning är viktig i 

samband med unionsmedborgarskapet 

och främjandet av demokrati och 

utbildning baserat på värderingar. 

Programmet förknippas dock ofta enbart 

med formell utbildning på grund av 

namnet. 

100. Europaparlamentet rekommenderar att 

den icke-formella utbildningens betydelse 

och synlighet bör ökas för både 

ungdomssysselsättningen och 

vuxenutbildningen i Erasmus+. 

Programmet förknippas dock ofta enbart 

med formell utbildning på grund av 

namnet. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Ändringsförslag  36 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 104 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

104. Europaparlamentet menar att för ett 

fortsatt framgångsrikt program är det 

absolut nödvändigt att den nuvarande 

budgetnivån säkras för nästa 

programgeneration inom den nya fleråriga 

budgetramen, men också att det är viktigt 

med en ytterligare budgetökning som 

säkerställer att den årliga 

finansieringsnivån för nästa 

programgeneration ligger på minst 

samma nivå som under det sista 

genomförandeåret av den nuvarande 

ramen. Parlamentet föreslår att 

kommissionen ska undersöka möjligheten 

till ökad förfinansiering. 

104. Europaparlamentet menar att den 

nuvarande budgetnivån måste säkras för 

nästa programgeneration inom den nya 

fleråriga budgetramen och åtföljas av en 

utvärdering av hur effektivt och 

ändamålsenligt anslagna medel har 

förvaltats. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Ändringsförslag  37 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 108 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

108. Europaparlamentet påpekar att 

missgynnade grupper utgör en specifik 

målgrupp i ungdomssektorn. Parlamentet 

föreslår att strategin för inkludering och 

mångfald ska utvidgas till alla 

programsektorer för att främja den sociala 

inkluderingen och deltagandet av 

personer med särskilda behov eller färre 

möjligheter i Erasmus+-programmet. 

108. Europaparlamentet påpekar att 

missgynnade grupper utgör en specifik 

målgrupp i ungdomssektorn. Parlamentet 

föreslår att strategin för inkludering och 

mångfald inte ska utvidgas till alla 

programsektorer. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

25.1.2017 A8-0389/38 

Ändringsförslag  38 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 115 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

115. Europaparlamentet kräver att man i 

högre grad ska främja rörlighetsprogram 

för högre utbildning på avancerad nivå 

för att garantera rörlighet mellan 

europeiska forskningscentrum och 

vidareutveckla målet om de europeiska 

universitetens internationalisering. 

115. Europaparlamentet kräver utveckling 

av målet om de europeiska universitetens 

internationalisering. 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Ändringsförslag  39 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 118 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

118. Europaparlamentet påminner om att 

instrumentet Erasmus+, i en kristid vad 

gäller EU:s grundläggande värderingar, 

kan erbjuda ett viktigt tillfälle för att 

främja integration, förståelse och 

solidaritet bland ungdomar. Parlamentet 

begär därför att integreringen av 

ungdomar främjas med hjälp av 

medvetenhet om olika kulturer och 

traditioner och ömsesidig och nödvändig 

respekt för dem. 

utgår 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Ändringsförslag  40 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0389/2016 

Milan Zver 

Genomförandet av Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 126 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

126. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att överväga en lämplig 

lösning på situationen för icke-statliga 

organisationer på europeisk nivå, som är 

baserade i Bryssel och ansöker om stöd 

från de belgiska nationella kontoren. 

utgår 

Or. en 

 

 


