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32. εκτιμά πως το πρόγραμμα Erasmus+ 

είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες για 

την προσαρμογή του ευρωπαϊκού 

πληθυσμού στη διά βίου μάθηση· ζητεί 

συνεπώς από την Επιτροπή να αξιοποιήσει 

πλήρως τη διάσταση εκείνη του 

προγράμματος που αφορά τη δια βίου 

μάθηση, προωθώντας και ενθαρρύνοντας 

τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του 

Erasmus+, που είναι πολύ περισσότερες σε 

σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, 

και να αξιολογήσει τη διατομεακή 

συνεργασία κατά την ενδιάμεση έκθεση 

αξιολόγησης του προγράμματος που θα 

υποβληθεί στα τέλη του 2017· αναγνωρίζει 

ότι τα έργα και οι δραστηριότητες 

διατομεακού χαρακτήρα καταδεικνύουν τη 

δυνατότητα βελτίωσης των επιδόσεων του 

προγράμματος· ζητεί να καταστεί η 

εκπαιδευτική κινητικότητα μέρος κάθε 

προγράμματος τριτοβάθμιας ή 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και του συστήματος ΕΕΚ, να 

βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι να 

αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές 

δεξιότητές τους, τα προσόντα τους και τη 

σταδιοδρομία τους, να αναγνωρίζονται 

καλύτερα τα προσόντα που αποκτώνται 

κατά την κινητικότητα σε όλους τους 

στοχευόμενους τομείς, και να προωθηθούν 

οι γνώσεις σχετικά με τη μάθηση, την 
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κατάρτιση και τις κοινωνικομορφωτικές 

δραστηριότητες για τους νέους (youth 

work)· υπογραμμίζει την προστιθέμενη 

αξία των δράσεων ΕΕΚ του προγράμματος 

Erasmus+ όταν στηρίζουν την ένταξη ή 

επανένταξη των μη προνομιούχων ομάδων 

σε προγράμματα 

εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης, 

με σκοπό την ενίσχυση της μετάβασής 

τους στην αγορά εργασίας· ζητεί 

περισσότερες ευκαιρίες για να 

πραγματοποιούν οι φοιτητές ΕΕΚ 

πρακτική άσκηση ή μέρος των σπουδών 

τους σε γειτονικές χώρες, π.χ. χάρη στη 

χρηματοδότηση του κόστους ταξιδίου των 

φοιτητών που εξακολουθούν να ζουν στην 

δική τους χώρα· 
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