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HU Egyesülve a sokféleségben HU

25.3.2019 A8-0111/171

Módosítás 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság „Az európai identitás 
megerősítése az oktatás és a kultúra révén” 
című, 2017. november 14-i közleményében 
előterjesztette az európai oktatási térség 
2025-ig történő létrehozására vonatkozó 
jövőképét, amelyben semmilyen határ nem 
szab gátat a tanulásnak; egy olyan Unió 
jövőképét, ahol általánosan elterjedt 
gyakorlat, hogy tanulás vagy 
munkavállalás céljából bárki másik 
tagállamba költözik, és az anyanyelven túl 
mindenki két másik nyelvet ismer; ahol az 
emberek erős európai identitástudattal 
rendelkeznek, és tisztában vannak Európa 
kulturális örökségével és sokféleségével. A 
Bizottság ezzel összefüggésben 
hangsúlyozta, hogy a jól bevált Erasmus+ 
programot a benne már részt vevő tanulók 
valamennyi kategóriájában meg kell 
erősíteni, és meg kell szólítani a kevesebb 
lehetőséggel rendelkezőket is.

(2) A Bizottság „Az európai identitás 
megerősítése az oktatás és a kultúra révén” 
című, 2017. november 14-i közleményében 
előterjesztette az európai oktatási térség 
2025-ig történő létrehozására vonatkozó 
jövőképét, amelyben semmilyen határ nem 
szab gátat a tanulásnak; egy olyan Unió 
jövőképét, ahol általánosan elterjedt 
gyakorlat, hogy tanulás vagy 
munkavállalás céljából bárki másik 
tagállamba költözik, és az anyanyelven túl 
mindenki két másik nyelvet ismer; ahol az 
emberek erős európai identitástudattal 
rendelkeznek, és tisztában vannak Európa 
kulturális örökségével és sokféleségével. A 
Bizottság ezzel összefüggésben 
hangsúlyozta, hogy a jól bevált Erasmus+ 
programot a benne már részt vevő tanulók 
valamennyi kategóriájában meg kell 
erősíteni, és különösen törekedni kell arra, 
hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkezők 
közül is minél többet meg lehessen 
szólítani.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

25.3.2019 A8-0111/172

Módosítás 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szociális jogok európai pillére ‒ 
amelyet az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság 2017. november 17-én jelentett 
be ünnepélyesen és írt alá ‒ első 
alapelvként rögzíti, hogy mindenkinek joga 
van a minőségi és inkluzív oktatáshoz, 
képzéshez és az egész életen át tartó 
tanuláshoz annak érdekében, hogy olyan 
készségeket tartson, illetve szerezzen meg, 
amelyek lehetővé teszik számára, hogy 
teljes mértékben részt vehessen a 
társadalomban és sikeresen 
alkalmazkodjon a munkaerőpiaci 
változásokhoz.

(4) A szociális jogok európai pillére ‒ 
amelyet az Európai Parlament, a Tanács és 
a Bizottság 2017. november 17-én jelentett 
be ünnepélyesen és írt alá ‒ első 
alapelvként rögzíti, hogy mindenkinek joga 
van a minőségi és inkluzív oktatáshoz, 
képzéshez és az egész életen át tartó 
tanuláshoz annak érdekében, hogy olyan 
készségeket és képességeket tartson, illetve 
szerezzen meg, amelyek lehetővé teszik 
számára, hogy teljes mértékben részt 
vehessen a társadalomban és sikeresen 
alkalmazkodjon a munkaerőpiaci 
változásokhoz.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

25.3.2019 A8-0111/173

Módosítás 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2016. szeptember 16-án 
Pozsonyban a huszonhét tagállam vezetői 
hangsúlyozták a fiatalok lehetőségeinek 
javítására irányuló szándékukat. A 2017. 
március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban 
a huszonhét tagállam, valamint az Európai 
Tanács, az Európai Parlament és az 
Európai Bizottság vezetői elkötelezték 
magukat egy olyan Unió mellett, ahol a 
fiatalok a lehető legjobb oktatásban és 
képzésben részesülnek, és a kontinensen 
bárhol tanulhatnak és vállalhatnak 
munkát; továbbá a kulturális örökségünket 
megőrző és a kultúrák sokféleségét 
előmozdító Unió megteremtését 
szorgalmazták.

(5) 2016. szeptember 16-án 
Pozsonyban a huszonhét tagállam vezetői 
hangsúlyozták a fiatalok lehetőségeinek 
javítására irányuló szándékukat. A 2017. 
március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban 
a huszonhét tagállam, valamint az Európai 
Tanács, az Európai Parlament és az 
Európai Bizottság vezetői elkötelezték 
magukat egy olyan Unió mellett, ahol a 
fiatalok a lehető legjobb oktatásban és 
képzésben részesülnek, és a kontinensen 
bárhol tanulhatnak és stabil és tisztességes 
munkahelyet találhatnak; továbbá a 
kulturális örökségünket megőrző és a 
kultúrák sokféleségét előmozdító Unió 
megteremtését szorgalmazták.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

25.3.2019 A8-0111/174

Módosítás 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A programnak hasznosítania kell a 
korábbi Erasmus+ program résztvevőinek a 
tapasztalatait, és támogatnia kell különösen 
az öregdiákok hálózatainak, a 
„nagyköveteknek” és az „européereknek” a 
tevékenységeit, arra ösztönözve őket, hogy 
népszerűsítsék a programot.

(29) A programnak hasznosítania kell a 
korábbi Erasmus+ program résztvevőinek a 
tapasztalatait, és támogatnia kell különösen 
az öregdiákok hálózatainak, a 
„nagyköveteknek” és az „européereknek” a 
tevékenységeit, arra ösztönözve őket, hogy 
különösen helyi szinten népszerűsítsék a 
programot.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

25.3.2019 A8-0111/175

Módosítás 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A kedvezményezettekre vonatkozó 
követelmények egyszerűsítése érdekében a 
lehető legnagyobb mértékben 
egyszerűsített támogatásokat kell 
alkalmazni egyösszegű átalány, 
egységköltség és százalékos átalány 
formájában. A program mobilitási 
tevékenységeihez nyújtott egyszerűsített 
támogatásoknak a Bizottság által 
meghatározottak szerint figyelembe kell 
venniük a fogadó országban szokványos 
megélhetési költségeket. A Bizottságnak és 
a küldő országok nemzeti irodáinak 
lehetőséget kell biztosítani, hogy objektív 
kritériumok alapján kiigazíthassák ezeket 
az egyszerűsített támogatásokat, különösen 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
kevesebb lehetőséggel rendelkezők is 
hozzáférjenek a programhoz. A nemzeti 
joggal összhangban a tagállamokat 
ösztönözni kell arra is, hogy mentesítsék 
ezeket a támogatásokat az adók és 
járulékok alól. Ugyanennek a 
mentességnek vonatkoznia kell a pénzügyi 
támogatásokat az érintett személyeknek 
odaítélő köz- vagy magántestületekre is.

(49) A kedvezményezettekre vonatkozó 
követelmények egyszerűsítése érdekében a 
lehető legnagyobb mértékben 
egyszerűsített támogatásokat kell 
alkalmazni egyösszegű átalány, 
egységköltség és százalékos átalány 
formájában. A program mobilitási 
tevékenységeihez nyújtott egyszerűsített 
támogatásoknak a Bizottság által 
meghatározottak szerint figyelembe kell 
venniük a fogadó országban szokványos 
megélhetési költségeket. A Bizottságnak és 
a küldő országok nemzeti irodáinak 
lehetőséget kell biztosítani, hogy objektív 
kritériumok alapján kiigazíthassák ezeket 
az egyszerűsített támogatásokat, különösen 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
kevesebb lehetőséggel rendelkezők is 
hozzáférjenek a programhoz. Erre való 
tekintettel a támogatásoknak minden 
esetben fedezniük kell a kevesebb 
lehetőséggel rendelkezőknek a 
programban való részvétellel 
kapcsolatban keletkezett elszámolható 
költségeinek legalább 70%-át. A nemzeti 
joggal összhangban a tagállamokat 
ösztönözni kell arra is, hogy mentesítsék 
ezeket a támogatásokat az adók és 
járulékok alól. Ugyanennek a 
mentességnek vonatkoznia kell a pénzügyi 
támogatásokat az érintett személyeknek 
odaítélő köz- vagy magántestületekre is.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

25.3.2019 A8-0111/176

Módosítás 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködésre és a bevált 
gyakorlatok cseréjére irányuló 
partnerségek, beleértve a programhoz való 
szélesebb körű és inkluzívabb hozzáférés 
előmozdítására szolgáló kisléptékű 
partnerségeket is;

a) együttműködésre, a társaktól való 
tanulásra és a bevált gyakorlatok cseréjére 
irányuló partnerségek, beleértve a 
programhoz való szélesebb körű és 
inkluzívabb hozzáférés előmozdítására 
szolgáló kisléptékű partnerségeket is;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

25.3.2019 A8-0111/177

Módosítás 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
az EFDD képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A támogatásoknak fedezniük kell a 
kevesebb lehetőséggel rendelkezőknek a 
programban való részvétellel 
kapcsolatban keletkezett elszámolható 
költségeinek legalább 70%-át.

Or. en


