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25.3.2019 A8-0111/171

Amendamentul 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În comunicarea sa din 14 noiembrie 
2017 privind consolidarea identității 
europene prin educație și cultură, Comisia 
și-a prezentat viziunea în privința 
eforturilor care trebuie depuse în vederea 
creării, până în 2025, a unui spațiu 
european al educației, în care învățarea să 
nu fie afectată de frontiere, în vederea unei 
Uniuni în care șederea într-un alt stat 
membru pentru a studia și pentru a învăța, 
indiferent sub ce formă și în ce cadru, va fi 
ceva obișnuit și în care, pe lângă limba 
maternă, stăpânirea altor două limbi va 
deveni norma și a unei Uniuni în care 
cetățenii vor conștientiza pe deplin propria 
identitate în calitate de europeni, 
moștenirea culturală europeană și 
diversitatea acesteia. În contextul dat, 
Comisia a subliniat necesitatea promovării 
programului Erasmus+, care și-a dovedit 
deja utilitatea, pentru ca acesta să vizeze, 
pe lângă toate categoriile de cursanți pe 
care le acoperă deja, și cursanții care se 
bucură de mai puține oportunități.

(2) În comunicarea sa din 14 noiembrie 
2017 privind consolidarea identității 
europene prin educație și cultură, Comisia 
și-a prezentat viziunea în privința 
eforturilor care trebuie depuse în vederea 
creării, până în 2025, a unui spațiu 
european al educației, în care învățarea să 
nu fie afectată de frontiere, în vederea unei 
Uniuni în care șederea într-un alt stat 
membru pentru a studia și pentru a învăța, 
indiferent sub ce formă și în ce cadru, va fi 
ceva obișnuit și în care, pe lângă limba 
maternă, stăpânirea altor două limbi va 
deveni norma și a unei Uniuni în care 
cetățenii vor conștientiza pe deplin propria 
identitate în calitate de europeni, 
moștenirea culturală europeană și 
diversitatea acesteia. În contextul dat, 
Comisia a subliniat necesitatea promovării 
programului Erasmus+, care și-a dovedit 
deja utilitatea, pentru ca acesta să vizeze, 
pe lângă toate categoriile de cursanți pe 
care le acoperă deja, în special mai multe 
persoane care se bucură de mai puține 
oportunități.
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25.3.2019 A8-0111/172

Amendamentul 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Potrivit primului principiu-cheie al 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
proclamat și semnat în mod solemn la 17 
noiembrie 2017 de Parlamentul European, 
de Consiliu și de Comisie, orice persoană 
are dreptul la educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții care să fie favorabile incluziunii și de 
înaltă calitate pentru a-și menține 
competențele și a dobândi altele noi care să 
îi permită să participe pe deplin în societate 
și să gestioneze cu succes tranzițiile pe 
piața forței de muncă.

(4) Potrivit primului principiu-cheie al 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
proclamat și semnat în mod solemn la 17 
noiembrie 2017 de Parlamentul European, 
de Consiliu și de Comisie, orice persoană 
are dreptul la educație, formare 
profesională și învățare pe tot parcursul 
vieții care să fie favorabile incluziunii și de 
înaltă calitate pentru a-și menține 
aptitudinile și competențele și a dobândi 
altele noi care să îi permită să participe pe 
deplin în societate și să gestioneze cu 
succes tranzițiile pe piața forței de muncă.

Or. en



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

RO Unită în diversitate RO

25.3.2019 A8-0111/173

Amendamentul 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La 16 septembrie 2016, la 
Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de 
state membre au subliniat faptul că sunt 
hotărâte să ofere oportunități mai bune 
pentru tineret. În Declarația de la Roma 
semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 
de state membre, ai Consiliului European, 
ai Parlamentului European și ai Comisiei 
Europene s-au angajat să întreprindă 
acțiuni în vederea unei Uniuni în care 
tinerii primesc cea mai bună educație și 
formare și în care pot studia și găsi locuri 
de muncă pe întreg teritoriul ei și a unei 
Uniuni care păstrează patrimoniul nostru 
cultural și promovează diversitatea 
culturală.

(5) La 16 septembrie 2016, la 
Bratislava, liderii celor douăzeci și șapte de 
state membre au subliniat faptul că sunt 
hotărâte să ofere oportunități mai bune 
pentru tineret. În Declarația de la Roma 
semnată la 25 martie 2017, liderii celor 27 
de state membre, ai Consiliului European, 
ai Parlamentului European și ai Comisiei 
Europene s-au angajat să întreprindă 
acțiuni în vederea unei Uniuni în care 
tinerii primesc cea mai bună educație și 
formare și în care pot studia și găsi locuri 
de muncă stabile și decente pe întreg 
teritoriul ei și a unei Uniuni care păstrează 
patrimoniul nostru cultural și promovează 
diversitatea culturală.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/174

Amendamentul 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Programul ar trebui să mobilizeze 
potențialul foștilor participanți la Erasmus+ 
și să sprijine activitățile desfășurate în 
special de rețelele de absolvenți, de 
ambasadori și de colegi (EuroPeers), 
încurajându-i pe aceștia să acționeze pentru 
popularizarea programului.

(29) Programul ar trebui să mobilizeze 
potențialul foștilor participanți la Erasmus+ 
și să sprijine activitățile desfășurate în 
special de rețelele de absolvenți, de 
ambasadori și de colegi (EuroPeers), 
încurajându-i pe aceștia să acționeze pentru 
popularizarea programului în special la 
nivel local.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Amendamentul 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a simplifica cerințele pentru 
beneficiari, ar trebui folosite în măsura 
maximă posibilă granturile simplificate sub 
forma sumelor forfetare, a costurilor 
unitare și a finanțării forfetare. Granturile 
simplificate care vizează sprijinirea 
acțiunilor de mobilitate ale programului, 
astfel cum au fost definite de Comisie, ar 
trebui să țină seama de costul vieții și de 
cheltuielile de întreținere din țara-gazdă. 
Comisia și agențiile naționale ale țărilor de 
origine ar trebui să aibă posibilitatea de a 
adapta aceste granturi simplificate pe baza 
unor criterii obiective, în special pentru ca 
persoanele cu mai puține oportunități să 
aibă acces la acestea. În conformitate cu 
legislația națională, statele membre ar 
trebui încurajate, de asemenea, să scutească 
aceste granturi de orice taxe sau contribuții 
sociale. Aceeași scutire ar trebui să se 
aplice entităților publice sau private care 
acordă un astfel de sprijin financiar 
persoanelor în cauză.

(49) Pentru a simplifica cerințele pentru 
beneficiari, ar trebui folosite în măsura 
maximă posibilă granturile simplificate sub 
forma sumelor forfetare, a costurilor 
unitare și a finanțării forfetare. Granturile 
simplificate care vizează sprijinirea 
acțiunilor de mobilitate ale programului, 
astfel cum au fost definite de Comisie, ar 
trebui să țină seama de costul vieții și de 
cheltuielile de întreținere din țara-gazdă. 
Comisia și agențiile naționale ale țărilor de 
origine ar trebui să aibă posibilitatea de a 
adapta aceste granturi simplificate pe baza 
unor criterii obiective, în special pentru ca 
persoanele cu mai puține oportunități să 
aibă acces la acestea. Pentru a avea în 
vedere acest lucru, granturile ar trebui să 
acopere cel puțin 70 % din costurile 
eligibile suportate de persoanele cu mai 
puține oportunități ca urmare a 
participării la program. În conformitate cu 
legislația națională, statele membre ar 
trebui încurajate, de asemenea, să scutească 
aceste granturi de orice taxe sau contribuții 
sociale. Aceeași scutire ar trebui să se 
aplice entităților publice sau private care 
acordă un astfel de sprijin financiar 
persoanelor în cauză.
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25.3.2019 A8-0111/176

Amendamentul 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) parteneriate pentru cooperare și 
schimb de practici, inclusiv parteneriate la 
scară redusă menite să încurajeze un acces 
mai larg și mai incluziv la program;

(a) parteneriate pentru cooperare, 
învățare reciprocă și schimb de practici, 
inclusiv parteneriate la scară redusă menite 
să încurajeze un acces mai larg și mai 
incluziv la program;
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25.3.2019 A8-0111/177

Amendamentul 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Granturile acoperă cel puțin 70 % 
din costurile eligibile suportate de 
persoanele cu mai puține oportunități ca 
urmare a participării la program.

Or. en


