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25.1.2017 A8-0389/41 

Pozměňovací návrh  41 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0389/2016 

Milan Zver 

Provádění programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. považuje program Erasmus+ za jeden z 

hlavních pilířů, díky němuž se evropské 

obyvatelstvo seznámí s konceptem 

celoživotního vzdělávání; žádá proto 

Komisi, aby plně využila potenciál 

programu Erasmus+ v oblasti 

celoživotního vzdělávání k posílení a 

podpoře meziodvětvové spolupráce v 

rámci tohoto programu, která je o poznání 

vyšší než v případě předchozích programů, 

a aby tuto meziodvětvovou spolupráci 

posoudila v hodnocení programu v 

polovině období, které bude předloženo na 

konci roku 2017; uznává, že 

meziodvětvové projekty a aktivity mají 

potenciál zlepšit výsledky programu; 

vyzývá k tomu, aby se mobilita v oblasti 

vzdělávání stala součástí všech programů 

vysokoškolského nebo odborného 

vzdělávání, což by vedlo ke zlepšení 

kvality vysokoškolského vzdělávání a 

systému odborného vzdělávání a přípravy, 

pomohlo jednotlivcům zlepšovat jejich 

profesní dovednosti, schopnosti a kariérní 

rozvoj, prohloubilo ve všech cílových 

odvětvích povědomí o schopnostech 

získaných v rámci mobility a podpořilo 

znalosti o vzdělávání, odborné přípravě a 

práci s mládeží; zdůrazňuje přidanou 

hodnotu činností v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy v rámci programu 

Erasmus+, která spočívá v podpoře 

32. považuje program Erasmus+ za 

jeden z hlavních pilířů, díky němuž se 

evropští občané připraví na celoživotní 
vzdělávání; žádá proto Komisi, aby plně 

využila potenciál programu Erasmus+ v 

oblasti celoživotního vzdělávání k posílení 

a podpoře meziodvětvové spolupráce v 

rámci tohoto programu, která je o poznání 

vyšší než v případě předchozích programů, 

a aby tuto meziodvětvovou spolupráci 

posoudila v hodnocení programu v 

polovině období, které bude předloženo na 

konci roku 2017; uznává, že 

meziodvětvové projekty a aktivity mají 

potenciál zlepšit výsledky programu; 

vyzývá k tomu, aby se mobilita v oblasti 

vzdělávání stala součástí všech programů 

vysokoškolského nebo odborného 

vzdělávání, což by vedlo ke zlepšení 

kvality vysokoškolského vzdělávání a 

systému odborného vzdělávání a přípravy, 

pomohlo jednotlivcům zlepšovat jejich 

profesní dovednosti, schopnosti a kariérní 

rozvoj, prohloubilo ve všech cílových 

odvětvích povědomí o schopnostech 

získaných v rámci mobility a podpořilo 

znalosti o vzdělávání, odborné přípravě a 

práci s mládeží; zdůrazňuje přidanou 

hodnotu činností v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy v rámci programu 

Erasmus+, která spočívá v podpoře 

začlenění nebo opětovného začlenění 
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začlenění nebo opětovného začlenění 

znevýhodněných skupin do možnosti 

absolvovat vzdělávání / odbornou přípravu 

s cílem zlepšit jejich přechod na trh práce; 

požaduje, aby byly zvýšeny šance studentů, 

kteří se věnují odbornému vzdělávání a 

přípravě, absolvovat praxi nebo část studií 

v sousedních zemích, a to například 

financováním cestovních nákladů studentů, 

kteří dále bydlí ve své zemi; 

znevýhodněných skupin do možnosti 

absolvovat vzdělávání / odbornou přípravu 

s cílem zlepšit jejich přechod na trh práce; 

požaduje, aby byly zvýšeny šance studentů, 

kteří se věnují odbornému vzdělávání a 

přípravě, absolvovat praxi nebo část studií 

v sousedních zemích, a to například 

financováním cestovních nákladů studentů, 

kteří dále bydlí ve své zemi; 

Or. en 

 

 


