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25.3.2019 A8-0111/171

Pozmeňujúci návrh 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia vo svojom oznámení o 
posilňovaní európskej identity vzdelávaním 
a kultúrou zo 14. novembra 2017 
predniesla svoju víziu práce na európskom 
vzdelávacom priestore do roku 2025, v 
ktorom by vzdelávaniu nebránili štátne 
hranice, na budovaní Únie, kde by sa pobyt 
v inom členskom štáte na účely štúdia 
alebo vzdelávania v akejkoľvek forme či 
prostredí stal normou a kde by bolo bežné, 
že ľudia okrem materinského jazyka 
hovoria dvomi ďalšími jazykmi; a tiež 
Únie, v ktorej by ľudia mali jasnú 
predstavu o svojej európskej identite, ako 
aj silné povedomie o kultúrnom dedičstve 
a rozmanitosti Európy. V tejto súvislosti 
Komisia zdôraznila potrebu podporiť 
osvedčený program Erasmus+ vo všetkých 
kategóriách vzdelávajúcich sa, ktoré už 
pokrýva, a osloviť vzdelávajúcich sa s 
nedostatkom príležitostí.

(2) Komisia vo svojom oznámení o 
posilňovaní európskej identity vzdelávaním 
a kultúrou zo 14. novembra 2017 
predniesla svoju víziu práce na európskom 
vzdelávacom priestore do roku 2025, v 
ktorom by vzdelávaniu nebránili štátne 
hranice, na budovaní Únie, kde by sa pobyt 
v inom členskom štáte na účely štúdia 
alebo vzdelávania v akejkoľvek forme či 
prostredí stal normou a kde by bolo bežné, 
že ľudia okrem materinského jazyka 
hovoria dvomi ďalšími jazykmi; a tiež 
Únie, v ktorej by ľudia mali jasnú 
predstavu o svojej európskej identite, ako 
aj silné povedomie o kultúrnom dedičstve 
a rozmanitosti Európy. V tejto súvislosti 
Komisia zdôraznila potrebu podporiť 
osvedčený program Erasmus+ vo všetkých 
kategóriách vzdelávajúcich sa, ktoré už 
pokrýva, a osloviť predovšetkým viac ľudí 
s nedostatkom príležitostí.
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25.3.2019 A8-0111/172

Pozmeňujúci návrh 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V Európskom pilieri sociálnych 
práv, ktorý 17. novembra 2017 slávnostne 
vyhlásil a podpísal Európsky parlament, 
Rada a Komisia, sa stanovuje ako jeho 
prvá kľúčová zásada právo každého 
človeka na kvalitné a inkluzívne 
vzdelávanie, odbornú prípravu a 
celoživotné vzdelávanie, aby si mohol 
udržať a aby mohol získať zručnosti, 
vďaka ktorým by sa mohol plne zapájať do 
spoločnosti a úspešne zvládať zmeny 
postavenia na trhu práce.

(4) V Európskom pilieri sociálnych 
práv, ktorý 17. novembra 2017 slávnostne 
vyhlásil a podpísal Európsky parlament, 
Rada a Komisia, sa stanovuje ako jeho 
prvá kľúčová zásada právo každého 
človeka na kvalitné a inkluzívne 
vzdelávanie, odbornú prípravu a 
celoživotné vzdelávanie, aby si mohol 
udržať a aby mohol získať zručnosti a 
kompetencie, vďaka ktorým by sa mohol 
plne zapájať do spoločnosti a úspešne 
zvládať zmeny postavenia na trhu práce.
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25.3.2019 A8-0111/173

Pozmeňujúci návrh 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V Bratislave 16. septembra 2016 
potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich 
siedmich členských štátov svoje 
odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie 
príležitosti. V Rímskej deklarácii 
podpísanej 25. marca 2017 vedúci 
predstavitelia dvadsiatich siedmich 
členských štátov a Európskej rady, 
Európskeho parlamentu a Európskej 
komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde 
majú mladí ľudia možnosť získať to 
najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú 
prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si 
prácu v celej Únii – v Únii, ktorá chráni 
naše kultúrne dedičstvo a podporuje 
kultúrnu rozmanitosť.

(5) V Bratislave 16. septembra 2016 
potvrdili vedúci predstavitelia dvadsiatich 
siedmich členských štátov svoje 
odhodlanie poskytnúť mládeži lepšie 
príležitosti. V Rímskej deklarácii 
podpísanej 25. marca 2017 vedúci 
predstavitelia dvadsiatich siedmich 
členských štátov a Európskej rady, 
Európskeho parlamentu a Európskej 
komisie prisľúbili pracovať na Únii, kde 
majú mladí ľudia možnosť získať to 
najlepšie vzdelanie a tú najlepšiu odbornú 
prípravu, a kde môžu študovať a nájsť si 
stabilnú a dôstojnú prácu v celej Únii – v 
Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo 
a podporuje kultúrnu rozmanitosť.
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25.3.2019 A8-0111/174

Pozmeňujúci návrh 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Programom by sa mal mobilizovať 
potenciál bývalých účastníkov programu 
Erasmus+ a mali by sa ním podporovať 
činnosti najmä sietí absolventov, 
veľvyslancov a tzv. Europeers, a to tak, že 
ich bude povzbudzovať k tomu, aby konali 
ako multiplikátori programu.

(29) Programom by sa mal mobilizovať 
potenciál bývalých účastníkov programu 
Erasmus+ a mali by sa ním podporovať 
činnosti najmä sietí absolventov, 
veľvyslancov a tzv. Europeers, a to tak, že 
ich bude povzbudzovať k tomu, aby konali 
ako multiplikátori programu, najmä na 
miestnej úrovni.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Pozmeňujúci návrh 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom zjednodušiť požiadavky 
pre prijímateľov by sa v maximálnej 
možnej miere malo využívať financovanie 
v podobe zjednodušených grantov, 
jednorazových platieb, jednotkových 
nákladov alebo paušálnych sadzieb. V 
prípade zjednodušených grantov na 
podporu mobilitných akcií programu, ako 
ich vymedzila Komisia, by sa mali 
zohľadňovať životné náklady a náklady 
spojené s pobytom v hostiteľskej krajine. 
Komisia a národné agentúry vysielajúcich 
krajín by mali mať možnosť upraviť tieto 
zjednodušené granty na základe 
objektívnych kritérií, najmä s cieľom 
zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom 
príležitostí. Členské štáty by sa mali takisto 
nabádať k tomu, aby v súlade s 
vnútroštátnym právom oslobodili tieto 
granty od daní a príspevkov na sociálne 
zabezpečenie. Rovnaké oslobodenie by sa 
malo uplatňovať aj v prípade verejných 
alebo súkromných subjektov, ktoré 
prideľujú túto finančnú podporu 
príslušným jednotlivcom.

(49) S cieľom zjednodušiť požiadavky 
pre prijímateľov by sa v maximálnej 
možnej miere malo využívať financovanie 
v podobe zjednodušených grantov, 
jednorazových platieb, jednotkových 
nákladov alebo paušálnych sadzieb. V 
prípade zjednodušených grantov na 
podporu mobilitných akcií programu, ako 
ich vymedzila Komisia, by sa mali 
zohľadňovať životné náklady a náklady 
spojené s pobytom v hostiteľskej krajine. 
Komisia a národné agentúry vysielajúcich 
krajín by mali mať možnosť upraviť tieto 
zjednodušené granty na základe 
objektívnych kritérií, najmä s cieľom 
zabezpečiť prístup ľuďom s nedostatkom 
príležitostí. Vzhľadom na to by mali 
granty pokrývať najmenej 70 % 
oprávnených nákladov, ktoré ľuďom 
s nedostatkom príležitostí vznikli 
v dôsledku účasti na programe. Členské 
štáty by sa mali takisto nabádať k tomu, 
aby v súlade s vnútroštátnym právom 
oslobodili tieto granty od daní a príspevkov 
na sociálne zabezpečenie. Rovnaké 
oslobodenie by sa malo uplatňovať aj v 
prípade verejných alebo súkromných 
subjektov, ktoré prideľujú túto finančnú 
podporu príslušným jednotlivcom.
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25.3.2019 A8-0111/176

Pozmeňujúci návrh 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) partnerstvá pre spoluprácu a 
výmenu postupov vrátane drobných 
partnerstiev na podporu širšieho a 
inkluzívnejšieho prístupu k programu;

a) partnerstvá pre spoluprácu, 
partnerské učenie a výmenu postupov 
vrátane drobných partnerstiev na podporu 
širšieho a inkluzívnejšieho prístupu k 
programu;
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25.3.2019 A8-0111/177

Pozmeňujúci návrh 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0111/2019
Milan Zver
„Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Granty pokrývajú najmenej 70 % 
oprávnených nákladov, ktoré ľuďom 
s nedostatkom príležitostí vznikli 
v dôsledku účasti na programe.

Or. en


