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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. mener, at Erasmus+ er en af de 

vigtigste søjler i bestræbelserne på at 

vænne den europæiske befolkning til 
livslang læring; anmoder derfor 

Kommissionen om fuldt ud at udnytte 

programmets dimension om livslang læring 

ved at fremme og opmuntre tværsektorielt 

samarbejde under Erasmus+, som er meget 

større end under programmets forgængere, 

og til at vurdere tværsektorielt samarbejde i 

programmets midtvejsevaluering, der 

forelægges ved udgangen af 2017; 

erkender, at tværsektorielle projekter og 

aktiviteter viser, at der er potentiale til at 

øge programmets resultater; opfordrer til, 

at den uddannelsesmæssige mobilitet bliver 

en del af alle højere uddannelser med 

henblik på at højne kvaliteten af de 

videregående uddannelser og 

erhvervsuddannelsessystemet, at hjælpe 

arbejdstagerne med at opgradere deres 

faglige kvalifikationer, kompetencer og 

karrieremuligheder samt styrke 

bevidstheden om kompetencer opnået i 

forbindelse med mobilitet i alle relevante 

sektorer og til at fremme viden om 

uddannelse, erhvervsuddannelse og 

ungdomsarbejde; understreger merværdien 

af programmets 

erhvervsuddannelsesaktioner til støtte for 

integration eller reintegration af ugunstigt 

stillede grupper i uddannelses- og 

32. mener, at Erasmus+ er en af de 

vigtigste søjler i bestræbelserne på at 

forberede borgerne i medlemsstaterne på 
livslang læring; anmoder derfor 

Kommissionen om fuldt ud at udnytte 

programmets dimension om livslang læring 

ved at fremme og opmuntre tværsektorielt 

samarbejde under Erasmus+, som er meget 

større end under programmets forgængere, 

og til at vurdere tværsektorielt samarbejde i 

programmets midtvejsevaluering, der 

forelægges ved udgangen af 2017; 

erkender, at tværsektorielle projekter og 

aktiviteter viser, at der er potentiale til at 

øge programmets resultater; opfordrer til, 

at den uddannelsesmæssige mobilitet bliver 

en del af alle højere uddannelser med 

henblik på at højne kvaliteten af de 

videregående uddannelser og 

erhvervsuddannelsessystemet, at hjælpe 

arbejdstagerne med at opgradere deres 

faglige kvalifikationer, kompetencer og 

karrieremuligheder samt styrke 

bevidstheden om kompetencer opnået i 

forbindelse med mobilitet i alle relevante 

sektorer og til at fremme viden om 

uddannelse, erhvervsuddannelse og 

ungdomsarbejde; understreger merværdien 

af programmets 

erhvervsuddannelsesaktioner til støtte for 

integration eller reintegration af ugunstigt 

stillede grupper i uddannelses- og 
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erhvervsuddannelsesmuligheder for at 

fremme deres overgang til 

arbejdsmarkedet; opfordrer til, at 

studerende på erhvervsuddannelser gives 

bedre muligheder for at gennemføre en 

praktik eller en del af deres studier i 

nabolandene f.eks. ved at finansiere 

rejseudgifterne for studerende, der 

fortsætter med at være bosiddende i deres 

hjemland 

erhvervsuddannelsesmuligheder for at 

fremme deres overgang til 

arbejdsmarkedet; opfordrer til, at 

studerende på erhvervsuddannelser gives 

bedre muligheder for at gennemføre en 

praktik eller en del af deres studier i 

nabolandene f.eks. ved at finansiere 

rejseudgifterne for studerende, der 

fortsætter med at være bosiddende i deres 

hjemland 

Or. en 

 

 


