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Доклад A8-0389/2016 

Милан Звер 

Доклад за изпълнението на програмата Еразъм + 

2015/2327(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. счита, че програма Еразъм+ е един 

от ключовите стълбове за адаптацията 

на европейското население към 

ученето през целия живот; във връзка с 

това изисква от Комисията да използва 

напълно измерението на програмата, 

засягащо ученето през целия живот, 

чрез стимулиране и насърчаване на 

междусекторното сътрудничество в 

рамките на Еразъм+, което е много по-

голямо отколкото по предходните 

програми, и да извърши оценка на 

междусекторното сътрудничество в 

междинната оценка на програмата, 

представена в края на 2017 г.; признава, 

че междусекторните проекти и дейности 

демонстрират потенциала за 

подобряване на изпълнението на 

програмата; призовава образователната 

мобилност да се превърне в част от 

всяка програма за висше или 

професионално образование с цел 

подобряване на качеството на системата 

на висшето образование и на ПОО, 

подпомагане на лицата при 

осъвременяване на техните 

професионални умения, компетентности 

и кариерно развитие, а също и 

подобряване на осведомеността за 

придобитите по време на мобилността 

компетенции и насърчаване на знанията, 

свързани с образование, обучение и 

32. счита, че програма Еразъм+ е 

един от ключовите стълбове за 

подготовка на гражданите на 

държавите членки за ученето през 

целия живот; във връзка с това изисква 

от Комисията да използва напълно 

измерението на програмата, засягащо 

ученето през целия живот, чрез 

стимулиране и насърчаване на 

междусекторното сътрудничество в 

рамките на Еразъм+, което е много по-

голямо отколкото по предходните 

програми, и да извърши оценка на 

междусекторното сътрудничество в 

междинната оценка на програмата, 

представена в края на 2017 г.; признава, 

че междусекторните проекти и дейности 

демонстрират потенциала за 

подобряване на изпълнението на 

програмата; призовава образователната 

мобилност да се превърне в част от 

всяка програма за висше или 

професионално образование с цел 

подобряване на качеството на системата 

на висшето образование и на ПОО, 

подпомагане на лицата при 

осъвременяване на техните 

професионални умения, компетентности 

и кариерно развитие, а също и 

подобряване на осведомеността за 

придобитите по време на мобилността 

компетенции и насърчаване на знанията, 
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работа с младежи; подчертава 

добавената стойност на дейностите на 

програма Еразъм+ в областта на ПОО за 

подкрепата на интеграцията или 

реинтеграцията на групите в 

неравностойно положение в 

образованието/професионалното 

обучение с цел улесняване на техния 

преход към пазара на труда; призовава 

за по-добри възможности за учащите в 

областта на ПОО да участват в практики 

или да прекарват част от обучението си 

в съседни държави, например чрез 

финансиране на разходите за пътуване 

на учащи, които продължават да живеят 

в собствената си държава; 

свързани с образование, обучение и 

работа с младежи; подчертава 

добавената стойност на дейностите на 

програма Еразъм+ в областта на ПОО за 

подкрепата на интеграцията или 

реинтеграцията на групите в 

неравностойно положение в 

образованието/професионалното 

обучение с цел улесняване на техния 

преход към пазара на труда; призовава 

за по-добри възможности за учащите в 

областта на ПОО да участват в практики 

или да прекарват част от обучението си 

в съседни държави, например чрез 

финансиране на разходите за пътуване 

на учащи, които продължават да живеят 

в собствената си държава; 

Or. en 

 

 


