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25.3.2019 A8-0111/171

Pakeitimas 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0111/2019
Milan Zver
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2017 m. lapkričio 14 d. komunikate 
„Europinės tapatybės stiprinimas per 
švietimą ir kultūrą“ Komisija išdėstė savo 
viziją, pagal kurią iki 2025 m. turėtų būti 
sukurta Europos švietimo erdvė, kurioje 
sienos netrukdytų mokytis; Sąjunga, 
kurioje būtų įprasta vykti studijuoti ar 
mokytis – įvairiais būdais ir įvairioje 
aplinkoje – į kitą valstybę narę ar, be 
gimtosios, kalbėti dviem kitomis kalbomis; 
Sąjunga, kurioje žmonės labai aiškiai 
jaustų savo, kaip europiečių, tapatybę ir 
gerai suvoktų Europos kultūros paveldą bei 
jo įvairovę. Tokiomis aplinkybėmis 
Komisija pabrėžė reikmę stiprinti jau 
išbandytą programą „Erasmus+“ toms 
besimokančių asmenų kategorijoms, 
kurioms ji jau yra taikoma, ir pritraukti 
mažiau galimybių turinčius 
besimokančius asmenis;

(2) 2017 m. lapkričio 14 d. komunikate 
„Europinės tapatybės stiprinimas per 
švietimą ir kultūrą“ Komisija išdėstė savo 
viziją, pagal kurią iki 2025 m. turėtų būti 
sukurta Europos švietimo erdvė, kurioje 
sienos netrukdytų mokytis; Sąjunga, 
kurioje būtų įprasta vykti studijuoti ar 
mokytis – įvairiais būdais ir įvairioje 
aplinkoje – į kitą valstybę narę ar, be 
gimtosios, kalbėti dviem kitomis kalbomis; 
Sąjunga, kurioje žmonės labai aiškiai 
jaustų savo, kaip europiečių, tapatybę ir 
gerai suvoktų Europos kultūros paveldą bei 
jo įvairovę. Tokiomis aplinkybėmis 
Komisija pabrėžė reikmę stiprinti jau 
išbandytą programą „Erasmus+“ toms 
besimokančių asmenų kategorijoms, 
kurioms ji jau yra taikoma, ir visų pirma 
pritraukti daugiau mažiau galimybių 
turinčių žmonių;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/172

Pakeitimas 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0111/2019
Milan Zver
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos 
iškilmingai paskelbtuose ir pasirašytuose 
dokumentuose, reglamentuojančiuose 
Europos socialinių teisių ramstį, nustatytas 
pirmasis ramsčio principas, pagal kurį 
kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir 
įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti 
gebėjimus, kurie leistų visavertiškai 
dalyvauti visuomenės gyvenime ir 
sėkmingai įveikti permainas darbo rinkoje;

(4) 2017 m. lapkričio 17 d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos 
iškilmingai paskelbtuose ir pasirašytuose 
dokumentuose, reglamentuojančiuose 
Europos socialinių teisių ramstį, nustatytas 
pirmasis ramsčio principas, pagal kurį 
kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir 
įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi 
visą gyvenimą, kad galėtų išsaugoti ir įgyti 
gebėjimus ir kompetencijas, kurie leistų 
visavertiškai dalyvauti visuomenės 
gyvenime ir sėkmingai įveikti permainas 
darbo rinkoje;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/173

Pakeitimas 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0111/2019
Milan Zver
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 
27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo 
ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 
2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos 
deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos 
Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos vadovai įsipareigojo 
sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų 
geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią 
mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti darbą 
visoje Sąjungoje, Sąjungą, kuri saugotų 
mūsų kultūros paveldą ir skatintų kultūrų 
įvairovę;

(5) 2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje 
27 valstybių narių lyderiai pabrėžė savo 
ryžtą suteikti jaunimui geresnių galimybių. 
2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos 
deklaracijoje 27 valstybių narių, Europos 
Vadovų Tarybos, Europos Parlamento ir 
Europos Komisijos vadovai įsipareigojo 
sukurti Sąjungą, kurioje jaunimas įgytų 
geriausią išsilavinimą bei gautų geriausią 
mokymą ir galėtų studijuoti bei rasti 
stabilų ir deramą darbą visoje Sąjungoje, 
Sąjungą, kuri saugotų mūsų kultūros 
paveldą ir skatintų kultūrų įvairovę;

Or. en



AM\1180889LT.docx PE637.664v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

25.3.2019 A8-0111/174

Pakeitimas 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0111/2019
Milan Zver
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Programa turėtų išnaudoti 
ankstesnių „Erasmus+“ dalyvių potencialą 
ir remti visų pirma tokių tinklų kaip 
buvusių programos dalyvių tinklas, 
ambasadoriai ir „EuroPeers“ veiklą, 
skatinant juos populiarinti Programą;

(29) Programa turėtų išnaudoti 
ankstesnių „Erasmus+“ dalyvių potencialą 
ir remti visų pirma tokių tinklų kaip 
buvusių programos dalyvių tinklas, 
ambasadoriai ir „EuroPeers“ veiklą, 
skatinant juos populiarinti Programą, ypač 
vietos lygmeniu;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Pakeitimas 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0111/2019
Milan Zver
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant supaprastinti reikalavimus 
naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau 
naudoti supaprastintas fiksuotomis 
sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja 
norma finansuojamas dotacijas. Nustatant 
supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama 
judumo veikla pagal Programą, kaip 
nustatyta Komisijos, turėtų būti 
atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir 
pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. 
Komisija ir siunčiančiųjų šalių 
nacionalinės agentūros turėtų turėti 
galimybę remdamosi objektyviais 
kriterijais koreguoti šias supaprastintas 
dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą 
mažiau galimybių turintiems žmonėms. 
Vadovaujantis nacionaline teise valstybės 
narės taip pat turėtų būti skatinamos toms 
dotacijoms netaikyti jokių mokesčių, 
įskaitant socialinius. Nuo tokių mokesčių 
turėtų būti atleidžiami viešieji ar privatieji 
subjektai, teikiantys tokią finansinę paramą 
atitinkamiems asmenims;

(49) siekiant supaprastinti reikalavimus 
naudos gavėjams, reikėtų kuo labiau 
naudoti supaprastintas fiksuotomis 
sumomis, vieneto įkainiais ir fiksuotąja 
norma finansuojamas dotacijas. Nustatant 
supaprastintas dotacijas, kuriomis remiama 
judumo veikla pagal Programą, kaip 
nustatyta Komisijos, turėtų būti 
atsižvelgiama į gyvenimo lygį ir 
pragyvenimo išlaidas priimančioje šalyje. 
Komisija ir siunčiančiųjų šalių 
nacionalinės agentūros turėtų turėti 
galimybę remdamosi objektyviais 
kriterijais koreguoti šias supaprastintas 
dotacijas, visų pirma kad užtikrintų prieigą 
mažiau galimybių turintiems žmonėms. 
Atsižvelgiant į tai, dotacijomis turėtų būti 
kompensuojama ne mažiau kaip 70 proc. 
tinkamų finansuoti išlaidų, kurias patiria 
mažiau galimybių turintys asmenys dėl 
dalyvavimo Programoje. Vadovaujantis 
nacionaline teise valstybės narės taip pat 
turėtų būti skatinamos toms dotacijoms 
netaikyti jokių mokesčių, įskaitant 
socialinius. Nuo tokių mokesčių turėtų būti 
atleidžiami viešieji ar privatieji subjektai, 
teikiantys tokią finansinę paramą 
atitinkamiems asmenims;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/176

Pakeitimas 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0111/2019
Milan Zver
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendradarbiavimo ir patirties mainų 
partnerystė, įskaitant nedidelio masto 
partnerystę, kuria skatinamos platesnės ir 
įtraukesnės galimybės dalyvauti 
Programoje;

a) bendradarbiavimo, tarpusavio 
mokymosi ir patirties mainų partnerystė, 
įskaitant nedidelio masto partnerystę, kuria 
skatinamos platesnės ir įtraukesnės 
galimybės dalyvauti Programoje;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Pakeitimas 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
EFDD frakcijos vardu

Pranešimas A8-0111/2019
Milan Zver
Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Dotacijomis kompensuojama ne 
mažiau kaip 70 proc. tinkamų finansuoti 
išlaidų, kurias patiria mažiau galimybių 
turintys asmenys dėl dalyvavimo 
Programoje.

Or. en


