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Grozījums Nr. 1
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver nepieciešamību nodrošināt, 
ka iekļaušanai un daudzveidībai ir centrāla 
loma “Erasmus+” — vienas no 
veiksmīgākajām ES programmām — 
īstenošanā; pauž nožēlu par to, ka 
dalībvalstīs atšķiras to izglītības guvēju 
definīcijas un kategorijas, kuriem ir īpašas 
vajadzības un/vai mazāk iespēju1, un ka 
trūkst uzticamu datu par atbalsta 
saņēmēju profiliem; uzskata, ka būtu 
jāizstrādā instruments, kas ļautu uzraudzīt, 
vai programma sasniedz dalībniekus no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām;

1. uzsver nepieciešamību nodrošināt, 
ka iekļaušanai, daudzveidībai, 
vienlīdzīgām iespējām un piekļuvei ir 
centrāla loma “Erasmus+” — vienas no 
līdz šim veiksmīgākajām ES 
programmām — īstenošanā; pauž nožēlu 
par to, ka tikai 17 % no kopējā izglītojamo 
skaita programmā 2014.–2020. gadā bija 
izglītojamie ar īpašām vajadzībām un/vai 
mazākām iespējām1a; uzsver, ka ir vairāk 
jāpaplašina to izglītības guvēju definīcija 
un tās interpretācija, kuriem ir īpašas 
vajadzības un/vai mazāk iespēju2a, papildu 
uzmanību pievēršot vecumam; uzsver 
grūtības piekļūt uzticamiem datiem un 
uzraudzīt tos attiecībā uz programmas 
līdzekļu saņēmēju profiliem; minēto 
iemeslu dēļ uzskata, ka būtu jāizstrādā 
instruments, kas ļautu uzraudzīt, vai un 
kādā veidā programma sasniedz 
dalībniekus no neaizsargātām un 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām;

_________________ _________________
1 Šis termins izmantots Regulas (ES) Nr. 
1288/2013 par programmu “Erasmus+” 
23. panta 2. punktā.

1a Iekļaušanas pasākumi programmā 
“Erasmus+” 2014.–2020. gadam, Eiropas 
īstenošanas novērtējums
2a “Erasmus+” iekļaušanas un 
daudzveidības stratēģija jaunatnes jomā, 
Eiropas Komisija, 2014

Or. en

Grozījums Nr. 2
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Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver nepieciešamību nodrošināt, 
ka iekļaušanai un daudzveidībai ir centrāla 
loma “Erasmus+” — vienas no 
veiksmīgākajām ES programmām — 
īstenošanā; pauž nožēlu par to, ka 
dalībvalstīs atšķiras to izglītības guvēju 
definīcijas un kategorijas, kuriem ir īpašas 
vajadzības un/vai mazāk iespēju1, un ka 
trūkst uzticamu datu par atbalsta saņēmēju 
profiliem; uzskata, ka būtu jāizstrādā 
instruments, kas ļautu uzraudzīt, vai 
programma sasniedz dalībniekus no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām;

1. uzsver nepieciešamību nodrošināt, 
ka iekļaušanai, vienlīdzīgām iespējām un 
daudzveidībai ir centrāla loma 
“Erasmus+” — vienas no veiksmīgākajām 
ES programmām — īstenošanā; uzsver, ka 
vienlīdzīgu iespēju piedāvāšana ir 
neatņemama ES pamatvērtību daļa un ka 
tai tādai ir jābūt, tādēļ tā nebūtu jāuzskata 
tikai par filantropiju; aicina ES un 
dalībvalstis veikt pasākumus, kuru mērķis 
ir novērst situāciju, ka dalībvalstīs atšķiras 
to izglītības guvēju definīcijas un 
kategorijas, kuriem ir īpašas vajadzības 
un/vai mazāk iespēju, un ka trūkst 
uzticamu datu par atbalsta saņēmēju 
profiliem; uzskata, ka būtu jāizstrādā 
instruments, kas ļautu nodrošināt, ka 
programma sasniedz dalībniekus no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, kā arī visām mazāk 
pārstāvētām grupām, nevienu neatstājot 
novārtā; Šis termins izmantots Regulas 
(ES) Nr. 1288/2013 par programmu 
“Erasmus+” 23. panta 2. punktā.

_________________
1 Šis termins izmantots Regulas (ES) Nr. 
1288/2013 par programmu “Erasmus+” 
23. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 3
Stefania Zambelli, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver nepieciešamību nodrošināt, 1. uzsver nepieciešamību nodrošināt, 
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ka iekļaušanai un daudzveidībai ir centrāla 
loma “Erasmus+” — vienas no 
veiksmīgākajām ES programmām — 
īstenošanā; pauž nožēlu par to, ka 
dalībvalstīs atšķiras to izglītības guvēju 
definīcijas un kategorijas, kuriem ir īpašas 
vajadzības un/vai mazāk iespēju1, un ka 
trūkst uzticamu datu par atbalsta saņēmēju 
profiliem; uzskata, ka būtu jāizstrādā 
instruments, kas ļautu uzraudzīt, vai 
programma sasniedz dalībniekus no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām;

ka iekļaušanai un daudzveidībai ir centrāla 
loma “Erasmus+” — vienas no 
veiksmīgākajām ES programmām — 
īstenošanā; pauž nožēlu par to, ka 
dalībvalstīs atšķiras to izglītības guvēju 
definīcijas un kategorijas, kuriem ir īpašas 
vajadzības un/vai mazāk iespēju1, un ka 
trūkst uzticamu datu par atbalsta saņēmēju 
profiliem; uzskata, ka būtu jāizstrādā 
instruments, kas ļautu uzraudzīt, vai 
programma sasniedz dalībniekus no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, balstoties uz šo grupu 
pieredzi, kas gūta programmas 
īstenošanā;

_________________ _________________
1 Šis termins izmantots Regulas (ES) Nr. 
1288/2013 par programmu “Erasmus+” 23. 
panta 2. punktā.

1 Šis termins izmantots Regulas (ES) Nr. 
1288/2013 par programmu “Erasmus+” 23. 
panta 2. punktā.

Or. it

Grozījums Nr. 4
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka neaizsargātu, 
nelabvēlīgā situācijā esošu vai 
nepietiekami pārstāvētu grupu (un 
potenciālo saņēmēju, kuru dalība 
programmā “Erasmus+” būtu jāpalielina) 
definīcija dažādās dalībvalstīs ir ļoti 
atšķirīga un var pat būt atkarīga no 
politiskās un sociālās situācijas 
dalībvalstīs konkrētā brīdī; aicina 
Komisiju un dalībvalstis vienoties par 
definīciju pamatkopumu, kas var ietvert 
tādas grupas kā sievietes, LGBTQI 
personas, migranti un bēgļi, personas no 
mājsaimniecībām ar zemiem ienākumiem, 
etniskās vai lingvistiskās minoritātes un 
personas ar invaliditāti.
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Or. en

Grozījums Nr. 5
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka programmai “Erasmus+” 
būtu jāatbalsta ieinteresēto personu un 
programmas dalībnieku 
internacionalizācijas plāni, kas novērš 
fiziskus, psiholoģiskus, sociālus, 
sociālekonomiskus, lingvistiskus un cita 
veida šķēršļus mācību mobilitātei un 
piedāvā kvalitatīvu atbalstu, tostarp 
mentorēšanu, dalībniekiem no 
nepietiekami pārstāvētām grupām un/vai 
dalībniekiem ar īpašām vajadzībām pirms 
un pēc ārzemēs pavadītā perioda, kā arī tā 
laikā;

2. uzsver, ka programmai “Erasmus+” 
būtu jāatbalsta ieinteresēto personu un 
programmas dalībnieku 
internacionalizācijas plāni, kas novērš 
fiziskus, psiholoģiskus, sociālus, 
sociālekonomiskus, lingvistiskus un cita 
veida šķēršļus mācību mobilitātei un 
piedāvā kvalitatīvu atbalstu, tostarp 
pastiprinātu mentorēšanu, dalībniekiem no 
nepietiekami pārstāvētām grupām un/vai 
dalībniekiem ar īpašām vajadzībām pirms 
un pēc ārzemēs pavadītā perioda, kā arī tā 
laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Agnès Evren

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka programmai “Erasmus+” 
būtu jāatbalsta ieinteresēto personu un 
programmas dalībnieku 
internacionalizācijas plāni, kas novērš 
fiziskus, psiholoģiskus, sociālus, 
sociālekonomiskus, lingvistiskus un cita 
veida šķēršļus mācību mobilitātei un 
piedāvā kvalitatīvu atbalstu, tostarp 
mentorēšanu, dalībniekiem no 
nepietiekami pārstāvētām grupām un/vai 
dalībniekiem ar īpašām vajadzībām pirms 

2. uzsver, ka programmai “Erasmus+” 
būtu jāatbalsta ieinteresēto personu un 
programmas dalībnieku 
internacionalizācijas plāni, kas novērš 
fiziskus, psiholoģiskus, sociālus, 
sociālekonomiskus, lingvistiskus un cita 
veida šķēršļus mācību mobilitātei un 
piedāvā kvalitatīvu atbalstu, tostarp 
mentorēšanu, dalībniekiem no 
nepietiekami pārstāvētām grupām un/vai 
dalībniekiem ar īpašām vajadzībām pirms 
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un pēc ārzemēs pavadītā perioda, kā arī tā 
laikā;

un pēc ārzemēs pavadītā perioda, kā arī tā 
laikā; uzsver, ka būtu augstāk jāvērtē 
bijušo programmas “Erasmus+” 
dalībnieku nozīme programmas 
popularizēšanā viņu līdzinieku vidū; 
uzskata, ka atbalsts iepriekšējo studentu 
(absolventu) tīklu darbībām varētu būt 
noderīgs, lai sasniegtu plašāku auditoriju;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, ka programmai “Erasmus+” 
būtu jāatbalsta ieinteresēto personu un 
programmas dalībnieku 
internacionalizācijas plāni, kas novērš 
fiziskus, psiholoģiskus, sociālus, 
sociālekonomiskus, lingvistiskus un cita 
veida šķēršļus mācību mobilitātei un 
piedāvā kvalitatīvu atbalstu, tostarp 
mentorēšanu, dalībniekiem no 
nepietiekami pārstāvētām grupām un/vai 
dalībniekiem ar īpašām vajadzībām pirms 
un pēc ārzemēs pavadītā perioda, kā arī tā 
laikā;

2. uzsver, ka programmai “Erasmus+” 
būtu jāatbalsta ieinteresēto personu un 
programmas dalībnieku 
internacionalizācijas plāni, kas novērš 
fiziskus, psiholoģiskus, sociālus, 
sociālekonomiskus, lingvistiskus un cita 
veida šķēršļus mācību mobilitātei un 
piedāvā visiem pieejamu, skaidru un 
detalizētu informāciju un kvalitatīvu 
atbalstu, tostarp mentorēšanu, dalībniekiem 
no nepietiekami pārstāvētām grupām 
un/vai dalībniekiem ar īpašām vajadzībām 
pirms un pēc ārzemēs pavadītā perioda, kā 
arī tā laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vērš uzmanību uz to, ka valstu 3. vērš uzmanību uz to, ka valstu 
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“Erasmus+” aģentūrām un valstu iestādēm 
trūkst resursu un darbinieku un ka tiek 
nepietiekamā mērā īstenoti centieni 
samazināt mobilitātes administratīvos 
šķēršļus un nodrošināt to, lai programmas 
uzmanības centrā būtu daudzveidība un 
iekļaušana; uzskata, ka valstu aģentūrās 
būtu jāieceļ par iekļaušanu un 
daudzveidību atbildīgā amatpersona, kas 
sazinātos ar izglītības guvējiem, kuriem ir 
īpašas vajadzības un/vai mazāk iespēju, un 
sniegtu viņiem padomus attiecībā uz 
iespējamām grūtībām, ar ko viņi varētu 
saskarties, piedaloties programmā 
“Erasmus+”, piemēram, kavējumiem 
izdevumu atlīdzināšanā2vai šķēršļiem, 
kurus izraisījuši ārēji faktori, piemēram, 
Covid-19 krīze3;

"Erasmus+" aģentūrām trūkst resursu un 
darbinieku un ka tiek nepietiekamā mērā 
īstenoti centieni samazināt mobilitātes 
administratīvos šķēršļus; uzsver, ka valstu 
aģentūrām ir izšķiroša nozīme, lai 
nodrošinātu, ka projekti ir pēc iespējas 
iekļaujošāki un daudzveidīgāki; tādēļ 
uzskata, ka visās valstu aģentūrās būtu 
jāieceļ par iekļaušanu un daudzveidību 
atbildīgā amatpersona, kas sazinātos ar 
izglītības guvējiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības un/vai mazāk iespēju, un 
vairotu viņu informētību un zināšanas par 
esošajām iespējām un to, kā tās izmantot, 
kā arī sniegtu viņiem padomus attiecībā uz 
iespējamām grūtībām, ar ko viņi varētu 
saskarties, piedaloties programmā 
“Erasmus+”, piemēram, kavējumiem 
izdevumu atlīdzināšanā2 vai šķēršļiem, 
kurus izraisījuši ārēji un ārkārtas faktori, 
piemēram, Covid-19 krīze3; uzsver, ka 
atbalstoša pieeja saņēmējiem ar īpašām 
vajadzībām un/vai ierobežotām iespējām 
ir būtiska, lai palīdzētu novērst šķēršļus, 
kas kavē viņu pilnīgu dalību programmā;

_________________ _________________
2 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā Nr. 
2466/13.

2 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā 
Nr. 2466/13.

3 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā Nr. 
0125/21.

3 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā 
Nr. 0125/21.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vērš uzmanību uz to, ka valstu 
“Erasmus+” aģentūrām un valstu iestādēm 
trūkst resursu un darbinieku un ka tiek 
nepietiekamā mērā īstenoti centieni 
samazināt mobilitātes administratīvos 
šķēršļus un nodrošināt to, lai programmas 

3. vērš uzmanību uz to, ka valstu 
“Erasmus+” aģentūrām un valstu iestādēm 
trūkst resursu un darbinieku un ka tiek 
nepietiekamā mērā īstenoti centieni 
samazināt mobilitātes administratīvos 
šķēršļus un nodrošināt to, lai programmas 
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uzmanības centrā būtu daudzveidība un 
iekļaušana; uzskata, ka valstu aģentūrās 
būtu jāieceļ par iekļaušanu un 
daudzveidību atbildīgā amatpersona, kas 
sazinātos ar izglītības guvējiem, kuriem ir 
īpašas vajadzības un/vai mazāk iespēju, un 
sniegtu viņiem padomus attiecībā uz 
iespējamām grūtībām, ar ko viņi varētu 
saskarties, piedaloties programmā 
“Erasmus+”, piemēram, kavējumiem 
izdevumu atlīdzināšanā2vai šķēršļiem, 
kurus izraisījuši ārēji faktori, piemēram, 
Covid-19 krīze3;

uzmanības centrā būtu daudzveidība un 
iekļaušana; uzskata, ka valstu aģentūrām 
būtu jāorganizē mērķtiecīgas informācijas 
kampaņas un šajā nolūkā tām būtu jāieceļ 
par iekļaušanu un daudzveidību 
atbildīgā amatpersona, kas sazinātos ar 
izglītības guvējiem, kuri ir neaizsargātā 
situācijā, tostarp izglītības guvējiem, 
kuriem ir īpašas vajadzības un/vai mazāk 
iespēju, un visām nepietiekami 
pārstāvētajām grupām, nodrošinot 
dzimumu līdztiesību [KTK1], un sniegtu 
viņiem padomus attiecībā uz iespējamām 
grūtībām, ar ko viņi varētu saskarties, 
piedaloties programmā “Erasmus+”, 
piemēram, kavējumiem izdevumu 
atlīdzināšanā vai šķēršļiem, kurus 
izraisījuši ārēji faktori, piemēram, Covid-
19 krīze;

_________________
2 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā Nr. 
2466/13.
3 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā Nr. 
0125/21.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Stefania Zambelli, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. vērš uzmanību uz to, ka valstu 
“Erasmus+” aģentūrām un valstu iestādēm 
trūkst resursu un darbinieku un ka tiek 
nepietiekamā mērā īstenoti centieni 
samazināt mobilitātes administratīvos 
šķēršļus un nodrošināt to, lai programmas 
uzmanības centrā būtu daudzveidība un 
iekļaušana; uzskata, ka valstu aģentūrās 
būtu jāieceļ par iekļaušanu un 
daudzveidību atbildīgā amatpersona, kas 
sazinātos ar izglītības guvējiem, kuriem ir 
īpašas vajadzības un/vai mazāk iespēju, un 

3. vērš uzmanību uz to, ka valstu 
“Erasmus+” aģentūrām un valstu iestādēm 
trūkst resursu un darbinieku un ka tiek 
nepietiekamā mērā īstenoti centieni 
samazināt mobilitātes administratīvos 
šķēršļus un nodrošināt to, lai programmas 
uzmanības centrā būtu daudzveidība un 
iekļaušana; uzskata, ka valstu aģentūrās 
būtu jāieceļ par iekļaušanu un 
daudzveidību atbildīgā amatpersona, kas 
sazinātos ar izglītības guvējiem, kuriem ir 
īpašas vajadzības un/vai mazāk iespēju, un 
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sniegtu viņiem padomus attiecībā uz 
iespējamām grūtībām, ar ko viņi varētu 
saskarties, piedaloties programmā 
“Erasmus+”, piemēram, kavējumiem 
izdevumu atlīdzināšanā2vai šķēršļiem, 
kurus izraisījuši ārēji faktori, piemēram, 
Covid-19 krīze3;

sniegtu viņiem padomus attiecībā uz 
iespējamām grūtībām, ar ko viņi varētu 
saskarties, piedaloties programmā 
“Erasmus+”, piemēram, kavējumiem 
izdevumu atlīdzināšanā2 vai šķēršļiem, 
kurus izraisījuši ārēji faktori, piemēram, 
Covid-19 krīze3, kā arī administratīvās 
atšķirības;

_________________ _________________
2 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā Nr. 
2466/13.

2 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā Nr. 
2466/13.

3 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā Nr. 
0125/21.

3 Šis apstāklis minēts lūgumrakstā Nr. 
0125/21.

Or. it

Grozījums Nr. 11
Agnès Evren

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka dažos Eiropas 
Parlamentam iesniegtajos lūgumrakstos ir 
izvirzīts jautājums par administratīvajiem 
šķēršļiem, ar kuriem programmas 
"Erasmus+" studenti saskaras, ierodoties 
uzņēmējvalstīs4a; atbalsta Eiropas līmeņa 
iniciatīvas, kuru mērķis ir atvieglot 
studentu mobilitāti, piemēram, 
"Erasmus+" mobilo lietotni, bezpapīra 
programmu “Erasmus” vai Eiropas 
studenta karti, kas administratīvo 
pasākumu pārvaldību padara elastīgāku 
un ļauj visiem studentiem izmantot vienus 
un tos pašus pakalpojumus;
_________________
4a Sk. lūgumrakstu Nr. 1106/2018.

Or. fr

Grozījums Nr. 12
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Agnès Evren

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka programmai 
“Erasmus+” būtu jāmudina ieinteresētās 
personas dalīties pieredzē iestāžu līmenī, 
mācīties savstarpēji, veidot administratīvās 
spējas un veicināt iekļaušanu un 
daudzveidību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
konkrētus centienus atbalstīt sadarbību 
starp dažādām ieinteresētajām personām un 
izstrādāt un īstenot iekļaujošu politiku, 
kuras mērķis ir integrēt izglītības vidē 
bērnus un jauniešus no migrantu 
ģimenēm; tomēr uzskata, ka šie centieni 
būtu jāpaplašina, aptverot arī augstākās 
izglītības jomu;

4. pauž pārliecību, ka programmai 
“Erasmus+” būtu jāmudina ieinteresētās 
personas apmainīties ar speciālajām 
zināšanām iestāžu līmenī, mācīties 
savstarpēji, veidot administratīvās spējas 
un radīt inovatīvus pedagoģiskos 
instrumentus, lai atbalstītu daudzveidību 
un personu ar īpašām vajadzībām 
iekļaušanu; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
konkrētus centienus atbalstīt sadarbību 
starp dažādām ieinteresētajām personām un 
izstrādāt un īstenot iekļaujošu politiku, 
kuras mērķis ir integrēt izglītības vidē tos, 
kam ekonomisku, sociālu, kultūras, 
veselības un invaliditātes, kā arī 
ģeogrāfiskās izolētības faktoru dēļ ir 
mazāk iespēju; tomēr uzskata, ka šie 
centieni būtu jāpaplašina, aptverot arī 
augstākās izglītības jomu; uzsver skolotāju 
un iestāžu vadošo lomu iepazīstināšanā ar 
šo programmu un nākamo izglītojamo 
informēšanā un konsultēšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka programmai 
“Erasmus+” būtu jāmudina ieinteresētās 
personas dalīties pieredzē iestāžu līmenī, 
mācīties savstarpēji, veidot administratīvās 
spējas un veicināt iekļaušanu un 
daudzveidību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
konkrētus centienus atbalstīt sadarbību 

4. uzskata, ka programmai 
“Erasmus+” būtu jāmudina ieinteresētās 
personas dalīties pieredzē iestāžu līmenī, 
mācīties savstarpēji, veidot administratīvās 
spējas nolūkā veicināt iekļaušanu un 
daudzveidību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
konkrētus centienus atbalstīt sadarbību 
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starp dažādām ieinteresētajām personām un 
izstrādāt un īstenot iekļaujošu politiku, 
kuras mērķis ir integrēt izglītības vidē 
bērnus un jauniešus no migrantu ģimenēm; 
tomēr uzskata, ka šie centieni būtu 
jāpaplašina, aptverot arī augstākās 
izglītības jomu;

starp dažādām ieinteresētajām personām un 
izstrādāt un īstenot iekļaujošu politiku, 
kuras mērķis ir integrēt izglītības vidē 
bērnus un jauniešus no migrantu ģimenēm; 
tomēr uzskata, ka šie centieni būtu 
jāpaplašina, aptverot arī augstākās 
izglītības jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Moritz Körner, Yana Toom

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka programmai 
“Erasmus+” būtu jāmudina ieinteresētās 
personas dalīties pieredzē iestāžu līmenī, 
mācīties savstarpēji, veidot administratīvās 
spējas un veicināt iekļaušanu un 
daudzveidību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
konkrētus centienus atbalstīt sadarbību 
starp dažādām ieinteresētajām personām un 
izstrādāt un īstenot iekļaujošu politiku, 
kuras mērķis ir integrēt izglītības vidē 
bērnus un jauniešus no migrantu ģimenēm; 
tomēr uzskata, ka šie centieni būtu 
jāpaplašina, aptverot arī augstākās 
izglītības jomu;

4. uzskata, ka programmai 
“Erasmus+” būtu jāmudina ieinteresētās 
personas dalīties pieredzē iestāžu līmenī, 
savstarpēji mācīties un sazināties, veidot 
administratīvās spējas un veicināt 
iekļaušanu un daudzveidību; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē konkrētus centienus atbalstīt 
sadarbību starp dažādām ieinteresētajām 
personām un izstrādāt un īstenot iekļaujošu 
politiku, kuras mērķis ir integrēt izglītības 
vidē bērnus un jauniešus no migrantu 
ģimenēm un etniskajām minoritātēm; 
tomēr uzskata, ka šie centieni būtu jo īpaši 
jāpaplašina, aptverot arī augstākās 
izglītības jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka programmai 
“Erasmus+” būtu jāmudina ieinteresētās 

4. uzskata, ka programmai 
“Erasmus+” būtu jāmudina ieinteresētās 
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personas dalīties pieredzē iestāžu līmenī, 
mācīties savstarpēji, veidot administratīvās 
spējas un veicināt iekļaušanu un 
daudzveidību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
konkrētus centienus atbalstīt sadarbību 
starp dažādām ieinteresētajām personām un 
izstrādāt un īstenot iekļaujošu politiku, 
kuras mērķis ir integrēt izglītības vidē 
bērnus un jauniešus no migrantu 
ģimenēm; tomēr uzskata, ka šie centieni 
būtu jāpaplašina, aptverot arī augstākās 
izglītības jomu;

personas dalīties pieredzē iestāžu līmenī, 
mācīties savstarpēji, veidot administratīvās 
spējas un veicināt iekļaušanu un 
daudzveidību; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
konkrētus centienus atbalstīt sadarbību 
starp dažādām ieinteresētajām personām un 
izstrādāt un īstenot iekļaujošu politiku, 
kuras mērķis ir integrēt izglītības vidē 
migrantu un bēgļu izcelsmes bērnus un 
jauniešus; tomēr uzskata, ka šie centieni 
būtu jāpaplašina, aptverot arī augstākās 
izglītības jomu;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž nožēlu par to, ka Covid-19 
pandēmija ir vairākos veidos negatīvi 
ietekmējusi1 izglītību, kā arī programmas 
“Erasmus+” īstenošanu, traucējot 
iekļaušanu; uzsver, ka Covid-19 krīzes dēļ 
vairākas mājsaimniecības bieži saskaras 
ar nopietnām ekonomiskām grūtībām, kas 
neļauj piedalīties programmā 
“Erasmus+”.
1 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repos
itory/handle/JRC121071https://erasmus-
plus.ec.europa.eu/coronavirus-impact

Or. en

Grozījums Nr. 17
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka nabadzība vai 
ekonomiskas grūtības ir būtisks šķērslis 
izglītojamo mobilitātei; aicina izstrādāt 
sistēmu, kas atbilstīgi dalībnieku 
sociālekonomiskajai situācijai varētu 
piedāvāt viņiem lielāku finansiālo 
atbalstu un/vai citus atbalsta pasākumus 
tiem, kam tas ir vajadzīgs; būtu jāapsver 
iespēja piešķirt papildu finansiālo atbalstu 
arī dalībniekiem ar īpašām vajadzībām, 
tostarp vajadzības gadījumā to 
aprūpētājiem;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dzīvesvietas valstī 
pastāvošā stigmatizācijas riska dēļ 
dalībnieki var nevēlēties identificēt sevi kā 
nelabvēlīgā situācijā esošus, un tas var 
negatīvi ietekmēt viņu mobilitāti un iestāžu 
iespējas iegūt uzticamus datus un 
apgrūtināt viņu dalības uzraudzību 
programmā “Erasmus+”4; prasa ieviest visā 
ES atzītu invaliditātes statusu un mudina 
uzņemošās iestādes garantēt tādus pašus 
saprātīgus pielāgojumus, kādus garantē 
izcelsmes valsts iestādes;

5. uzskata, ka dzīvesvietas valstī 
pastāvošā stigmatizācijas riska dēļ 
dalībnieki var nevēlēties identificēt sevi kā 
nelabvēlīgā situācijā esošus, un tas var 
negatīvi ietekmēt viņu mobilitāti un iestāžu 
iespējas iegūt uzticamus datus un 
apgrūtināt viņu dalības uzraudzību 
programmā “Erasmus+”4; prasa ieviest visā 
ES atzītu invaliditātes statusu un mudina 
uzņemošās iestādes garantēt programmas 
"Erasmus+" dalībniekiem tādus pašus 
saprātīgus pielāgojumus, transportu, 
sociālos un administratīvos pabalstus, 
kādi ir pieejami uzņēmējvalsts studentiem;

_________________ _________________
4 Bunescu, L., Davies, H., Gaebel, M.: 
“ERASMUS+ International Credit 
Mobility — a study of the mobility of 
disadvantaged students from Partner 
Countries”. Support and Promotion for 
Higher Education Reform Experts 
(SPHERE), 2020. gada janvāris.

4 Bunescu, L., Davies, H., Gaebel, M.: 
“ERASMUS+ International Credit 
Mobility — a study of the mobility of 
disadvantaged students from Partner 
Countries”. Support and Promotion for 
Higher Education Reform Experts 
(SPHERE), 2020. gada janvāris.
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Or. en

Grozījums Nr. 19
Agnès Evren

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dzīvesvietas valstī 
pastāvošā stigmatizācijas riska dēļ 
dalībnieki var nevēlēties identificēt sevi kā 
nelabvēlīgā situācijā esošus, un tas var 
negatīvi ietekmēt viņu mobilitāti un iestāžu 
iespējas iegūt uzticamus datus un 
apgrūtināt viņu dalības uzraudzību 
programmā “Erasmus+”4; prasa ieviest visā 
ES atzītu invaliditātes statusu un mudina 
uzņemošās iestādes garantēt tādus pašus 
saprātīgus pielāgojumus, kādus garantē 
izcelsmes valsts iestādes;

5. uzskata, ka dzīvesvietas valstī 
pastāvošā stigmatizācijas riska dēļ 
dalībnieki var nevēlēties identificēt sevi kā 
nelabvēlīgā situācijā esošus, un tas var 
negatīvi ietekmēt viņu mobilitāti un iestāžu 
iespējas iegūt uzticamus datus un 
apgrūtināt viņu dalības uzraudzību 
programmā “Erasmus+”4; prasa ieviest visā 
ES atzītu invaliditātes statusu un mudina 
uzņemošās iestādes garantēt tādus pašus 
saprātīgus pielāgojumus, kādus garantē 
izcelsmes valsts iestādes; uzskata - lai 
atvieglotu personu ar invaliditāti dalību 
programmā, ir jāņem vērā viņu īpašās 
vajadzības un jānodrošina viņiem 
pienācīga izmitināšana un specializēts 
atbalsts pirms aizbraukšanas, kā arī 
mobilitātes laikā;

_________________ _________________
4 Bunescu, L., Davies, H., Gaebel, M.: 
“ERASMUS+ International Credit 
Mobility — a study of the mobility of 
disadvantaged students from Partner 
Countries”. Support and Promotion for 
Higher Education Reform Experts 
(SPHERE), 2020. gada janvāris.

4 Bunescu, L., Davies, H., Gaebel, M.: 
“ERASMUS+ International Credit 
Mobility — a study of the mobility of 
disadvantaged students from Partner 
Countries”. Support and Promotion for 
Higher Education Reform Experts 
(SPHERE), 2020. gada janvāris.

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka dzīvesvietas valstī 
pastāvošā stigmatizācijas riska dēļ 
dalībnieki var nevēlēties identificēt sevi kā 
nelabvēlīgā situācijā esošus, un tas var 
negatīvi ietekmēt viņu mobilitāti un iestāžu 
iespējas iegūt uzticamus datus un 
apgrūtināt viņu dalības uzraudzību 
programmā “Erasmus+”4; prasa ieviest visā 
ES atzītu invaliditātes statusu un mudina 
uzņemošās iestādes garantēt tādus pašus 
saprātīgus pielāgojumus, kādus garantē 
izcelsmes valsts iestādes;

5. uzskata, ka dzīvesvietas valstī 
pastāvošā stigmatizācijas riska dēļ 
dalībnieki var nevēlēties identificēt sevi kā 
nelabvēlīgā situācijā esošus, un tas var 
negatīvi ietekmēt viņu mobilitāti un iestāžu 
iespējas iegūt uzticamus datus un 
apgrūtināt viņu dalības uzraudzību 
programmā “Erasmus+”; prasa ieviest visā 
ES atzītu invaliditātes statusu un mudina 
uzņemošās iestādes garantēt tādus pašus 
saprātīgus pielāgojumus un iespējas, kādus 
garantē izcelsmes valsts iestādes;

_________________
4 Bunescu, L., Davies, H., Gaebel, M.: 
“ERASMUS+ International Credit 
Mobility — a study of the mobility of 
disadvantaged students from Partner 
Countries”. Support and Promotion for 
Higher Education Reform Experts 
(SPHERE), 2020. gada janvāris.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
veikt īpašus pasākumus pret nepietiekami 
pārstāvēto grupu stigmatizāciju un 
nodrošināt, ka attiecīgās kampaņas un citi 
saziņas līdzekļi sekmē šo mērķi un 
nenostāda mērķauditoriju neērtā vai 
mulsinošā situācijā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Alexis Georgoulis



AM\1243653LV.docx 17/27 PE700.518v01-00

LV

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka vienlīdzīgu iespēju 
sniegšana nebūtu jāuzskata par 
filantropiju, bet gan par jebkuras ES 
programmas pienākumu saskaņā ar ES 
pamatvērtībām;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atgādina dalībvalstīm par Boloņas 
procesa principiem, kā arī par 
pamatnostādnēm un principiem augstākās 
izglītības sociālās dimensijas stiprināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā, norādot, 
ka abos minētajos dokumentos dalībvalstis 
tiek aicinātas izstrādāt valsts līmeņa 
stratēģijas un plānus iekļaušanas 
veicināšanai;

6. atgādina dalībvalstīm par Boloņas 
procesa principiem, kā arī par 
pamatnostādnēm un principiem augstākās 
izglītības sociālās dimensijas stiprināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā, norādot, 
ka abos minētajos dokumentos dalībvalstis 
tiek aicinātas izstrādāt valsts līmeņa 
stratēģijas un plānus iekļaušanas 
veicināšanai pēc iespējas drīzāk;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju rūpīgi apsvērt 
iespēju kombinēt programmas “Erasmus+” 
un “Interrail”5, lai tādējādi veicinātu 

7. aicina Komisiju izstrādāt integrētu 
un saskaņotu pieeju iekļaušanai 
dažādajās ES programmās jaunatnes un 
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lielāku līdztiesību un iekļaušanu; izglītības jomā, tostarp Eiropas 
Solidaritātes korpusā un ESF+; atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšlikumu par 
2022. gadu kā Eiropas Jaunatnes gadu un 
uzskata šo priekšlikumu par iespēju 
izstrādāt šādu integrētu pieeju; aicina 
Komisiju rūpīgi apsvērt iespēju kombinēt 
programmas “Erasmus+” un “Interrail”5, 
lai tādējādi veicinātu lielāku līdztiesību un 
iekļaušanu;

_________________ _________________
5 Kā prasīts lūgumrakstā Nr. 0681/2021. 5 Kā prasīts lūgumrakstā Nr. 0681/2021.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina Komisiju rūpīgi apsvērt 
iespēju kombinēt programmas “Erasmus+” 
un “Interrail”5, lai tādējādi veicinātu 
lielāku līdztiesību un iekļaušanu;

7. aicina Komisiju rūpīgi apsvērt 
iespēju kombinēt programmas “Erasmus+” 
un “Interrail” un tādējādi veicināt lielāku 
līdztiesību un iekļaušanu, kā arī turpināt 
risināt ar klimata pārmaiņām saistīto 
problemātiku; tomēr šādas kombinācijas 
gadījumā abām programmām piešķirtie 
līdzekļi būtu jāsaglabā, nevis jāsamazina;

_________________
5 Kā prasīts lūgumrakstā Nr. 0681/2021.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Moritz Körner, Yana Toom

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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7. aicina Komisiju rūpīgi apsvērt 
iespēju kombinēt programmas “Erasmus+” 
un “Interrail”5, lai tādējādi veicinātu 
lielāku līdztiesību un iekļaušanu;

7. aicina Komisiju rūpīgi apsvērt 
iespēju kombinēt programmas "Erasmus+" 
un "Interrail"5 un tādējādi atbalstīt 
izglītības guvējus no Eiropas, jo īpaši 
augstākajā izglītībā, lai veicinātu lielāku 
līdztiesību un iekļaušanu, ņemot vērā 
saņēmēju faktiskos ienākumus;

_________________ _________________
5 Kā prasīts lūgumrakstā Nr. 0681/2021. 5 Kā prasīts lūgumrakstā Nr. 0681/2021.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
7. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina Komisiju attīstīt sinerģiju starp 
programmu “Erasmus+” un attiecīgajiem 
politikas virzieniem, kas starptautiskā 
makrolīmenī izstrādāti attiecībā uz 
izglītojamajiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības un/vai mazāk iespēju; uzsver, 
ka iespējamo papildināmību var panākt ar 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un 
UNESCO prioritātēm un politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina dalībvalstis uzsākt un 
atbalstīt “Erasmus+” projektus, kuru 
mērķis ir darīt valsti pievilcīgu 

8. uzsver, ka būtu vēl vairāk 
jāstimulē valstu politikas veidošana 
attiecībā uz izglītojamajiem, kuriem ir 
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dalībniekiem ar invaliditāti un izglītības 
guvējiem no neaizsargātām un nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām;

īpašas vajadzības un/vai mazāk iespēju; 
aicina dalībvalstis atbalstīt “Erasmus+” 
projektus, kuru mērķis ir darīt valsti 
pievilcīgu dalībniekiem ar invaliditāti un 
izglītības guvējiem no neaizsargātām un 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina dalībvalstis uzsākt un 
atbalstīt “Erasmus+” projektus, kuru 
mērķis ir darīt valsti pievilcīgu 
dalībniekiem ar invaliditāti un izglītības 
guvējiem no neaizsargātām un nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām;

8. aicina dalībvalstis sākt un atbalstīt 
“Erasmus+” projektus, kuru mērķis ir darīt 
valsti pievilcīgu dalībniekiem ar 
invaliditāti un izglītības guvējiem no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, un šajā nolūkā 
nodrošināt vienlīdzīgas dalības iespējas 
sieviešu dzimuma [meitenēm/sievietēm] 
un LGBTQ personām, kā arī personām, 
kuras apdraud nabadzības risks1 vai kuru 
rīcībā ir ļoti ierobežoti finanšu līdzekļi;
1 Saskaņā ar oficiālo statistiku to cilvēku 
skaits ES, ko apdraud nabadzības risks, 
nav niecīgs: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
how.do?dataset=ilc_li07⟨=en

Or. en

Grozījums Nr. 30
Stefania Zambelli, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina dalībvalstis uzsākt un 
atbalstīt “Erasmus+” projektus, kuru 

8. aicina dalībvalstis uzsākt un 
atbalstīt “Erasmus+” projektus, kuru 
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mērķis ir darīt valsti pievilcīgu 
dalībniekiem ar invaliditāti un izglītības 
guvējiem no neaizsargātām un nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām;

mērķis ir darīt valsti pievilcīgu 
dalībniekiem ar invaliditāti un izglītības 
guvējiem no neaizsargātām un nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām; uzskata, ka 
Eiropas invaliditātes kartes izmantošana 
būtu noderīgs instruments, ar ko 
nodrošināt lielāku pieejamību un 
iekļaušanu programmā Erasmus+;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Agnès Evren

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. aicina dalībvalstis uzsākt un 
atbalstīt “Erasmus+” projektus, kuru 
mērķis ir darīt valsti pievilcīgu 
dalībniekiem ar invaliditāti un izglītības 
guvējiem no neaizsargātām un nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām;

8. aicina dalībvalstis uzsākt un 
atbalstīt “Erasmus+” projektus, kuru 
mērķis ir piesaistīt dalībniekus ar 
invaliditāti un izglītības guvējus no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām; aicina dalībvalstis 
veicināt personu ar invaliditāti projektu 
un individuālo mobilitātes pieredžu 
popularizēšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Moritz Körner, Yana Toom

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai ar programmas 
“Erasmus+” palīdzību atbalstītu sieviešu 
piekļuvi tādām akadēmiskajām jomām kā 
matemātika, informātika, dabaszinātnes 
un tehnoloģijas un panākumu gūšanu 
tajās;
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Or. en

Grozījums Nr. 33
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai visa informācija par 
programmu “Erasmus+” būtu pieejama 
personām ar redzes, dzirdes vai citām 
piekļūstamības problēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
nolūkā veicināt daudzveidību un cīnīties 
pret stigmatizāciju nodrošināt visu 
potenciālo dalībnieku pamanāmību 
vizuālajos materiālos; lai veicinātu 
iekļaušanu un daudzveidību, “Erasmus+” 
tīmekļa vietnēs, plakātos, bukletos utt. 
būtu jāiekļauj arī visu dzimumu un 
kultūras izcelsmes personas, kā arī 
personas ar invaliditāti;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Agnès Evren

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, sarežģījumi 
pieteikšanās procesā, atbalsta pakalpojumi 
ārvalstīs un ar stipendiju pārnesamību 
saistītas problēmas, ar kurām saskaras 
personas ar invaliditāti un citi dalībnieki no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, tostarp etniskajām 
grupām;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, sarežģījumi 
pieteikšanās procesā, mājokļu problēmas, 
ar ko saskaras izglītojamie, atbalsta 
pakalpojumi ārvalstīs un ar stipendiju 
pārnesamību saistītas problēmas, ar kurām 
saskaras personas ar invaliditāti un citi 
dalībnieki no neaizsargātām un nelabvēlīgā 
situācijā esošām grupām;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Stefania Zambelli, Gianna Gancia

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, sarežģījumi 
pieteikšanās procesā, atbalsta pakalpojumi 
ārvalstīs un ar stipendiju pārnesamību 
saistītas problēmas, ar kurām saskaras 
personas ar invaliditāti un citi dalībnieki no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, tostarp etniskajām 
grupām;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, sarežģījumi 
pieteikšanās procesā, atbalsta pakalpojumi 
ārvalstīs un ar stipendiju pārnesamību 
saistītas problēmas, ar kurām saskaras 
personas ar invaliditāti un citi dalībnieki no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām;

Or. it

Grozījums Nr. 37
Tatjana Ždanoka

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, sarežģījumi 
pieteikšanās procesā, atbalsta pakalpojumi 
ārvalstīs un ar stipendiju pārnesamību 
saistītas problēmas, ar kurām saskaras 
personas ar invaliditāti un citi dalībnieki no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, tostarp etniskajām 
grupām;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, sarežģījumi 
pieteikšanās procesā, atbalsta pakalpojumi 
ārvalstīs un ar stipendiju pārnesamību 
saistītas problēmas, ar kurām saskaras 
personas ar invaliditāti un citi dalībnieki no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, tostarp etnisko minoritāšu 
grupām, un uzraudzīt to, vai tiek sasniegti 
izglītojamie no šīm grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, sarežģījumi 
pieteikšanās procesā, atbalsta pakalpojumi 
ārvalstīs un ar stipendiju pārnesamību 
saistītas problēmas, ar kurām saskaras 
personas ar invaliditāti un citi dalībnieki no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, tostarp etniskajām 
grupām;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, birokrātija un citi 
sarežģījumi pieteikšanās procesā, atbalsta 
pakalpojumi ārvalstīs un ar stipendiju 
pārnesamību saistītas problēmas, ar kurām 
saskaras personas ar invaliditāti un viņu 
aprūpētāji, kā arī citi dalībnieki no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, tostarp etniskajām 
grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
9. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērsties tādiem jautājumiem kā slikta 
informētība par programmu “Erasmus+”, 
informācijas šķēršļi, sarežģījumi 
pieteikšanās procesā, atbalsta pakalpojumi 
ārvalstīs un ar stipendiju pārnesamību 
saistītas problēmas, ar kurām saskaras 
personas ar invaliditāti un citi dalībnieki no 
neaizsargātām un nelabvēlīgā situācijā 
esošām grupām, tostarp etniskajām 
grupām;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pienācīgi pievērsties tādiem jautājumiem 
kā slikta informētība par programmu 
“Erasmus+”, informācijas šķēršļi, 
sarežģījumi pieteikšanās procesā, atbilstoši 
atbalsta pakalpojumi ārvalstīs un ar 
stipendiju pārnesamību saistītas problēmas, 
ar kurām saskaras personas ar invaliditāti 
un citi dalībnieki no neaizsargātām un 
nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, 
tostarp etniskajām grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Agnès Evren

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a atzinīgi vērtē to, ka ir izveidotas 
“Erasmus dienas”, kas ļauj labāk 
sazināties ar plašu auditoriju, satuvināt 
cilvēkus, kuri dodas uz vienu un to pašu 
galamērķi, neformāli dalīties pieredzē un 
tādējādi uzlabot mobilitātes sniegtās 
priekšrocības; uzskata, ka nolūkā padarīt 
programmu iekļaujošāku ir jānodrošina 
atbilstoši un pieejami informatīvi 
materiāli un jāizmanto pieejamie saziņas 
līdzekļi, piemēram, sociālie tīkli vai 
pasākumi vietējā līmenī, sadarbībā ar 
vietējām struktūrām un specializētām 
apvienībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Alexis Georgoulis

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju veikt īpašus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka 
programma “Erasmus+” veicina Eiropas 
prioritātes un jo īpaši zaļo un digitālo 
pārkārtošanos; tomēr dalībnieku 
individuālās oglekļa pēdas uzraudzībā 
būtu jāņem vērā veicamais attālums, jo 
īpaši attiecībā uz attāliem apgabaliem un 
dalībvalstīm pie ES ģeogrāfiskajām 
robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Agnès Evren

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju turpināt centienus 
attiecībā uz programmas “Erasmus+” 
iekļaujošo ietekmi, tās ģeogrāfisko 
izvēršanu un īpašo finansiālo atbalstu;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
Komisijas pieeju daudzveidības un 
iekļaušanas veicināšanai pašreizējā 
programmā “Erasmus+”.

10. šajā sakarībā atzinīgi vērtē to, ka 
Komisija nesen pieņēma satvaru 
dažādības un iekļautības palielināšanai 
pašreizējā programmā “Erasmus+”, kā arī 
pašreizējā Eiropas Solidaritātes korpusā; 
aicina Komisiju cieši uzraudzīt šā satvara 
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turpmāko īstenošanu dalībvalstu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Agnès Evren

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
Komisijas pieeju daudzveidības un 
iekļaušanas veicināšanai pašreizējā 
programmā “Erasmus+”.

10. šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
Komisijas ierosināto jauno “Erasmus+” 
iekļaušanas pasākumu satvaru 2021.–
2027. gadam, kurā noteikti mērķrādītāji 
daudzveidības un iekļaušanas veicināšanai 
pašreizējā programmā “Erasmus+”.

Or. fr

Grozījums Nr. 45
Massimiliano Smeriglio, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín 
De Almagro, Demetris Papadakis

Atzinuma projekts
10. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

12. uzsver, ka, neraugoties uz to, ka 
programma “Erasmus+” 2014.–2020. 
gadam ir novērtēta kā saskaņotāka, 
efektīvāka un vairāk pielāgota jaunajām 
vajadzībām, joprojām ir ļoti nepieciešams 
padarīt programmu iekļaujošāku, lai tā 
varētu sasniegt vairāk neaizsargātu un 
nelabvēlīgā situācijā esošu cilvēku un 
veicināt mazāka izmēra organizāciju 
līdzdalību;

Or. en


