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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. on seisukohal, et programm 

„Erasmus+“ on üks peamisi alustalasid, 

mis aitab eurooplastel pidevõppega 

harjuda; palub komisjonil seetõttu 

programmi elukestvat õppemõõdet 

täielikult ära kasutada, edendades ja 

ergutades programmi „Erasmus+“ raames 

valdkondadevahelist koostööd, mis on 

palju suurem kui programmi eelkäijate 

puhul, ning hinnata valdkondadevahelist 

koostööd programmi vahehindamises, mis 

esitatakse 2017. aasta lõpul; tunnistab, et 

valdkondadevahelistes projektides ja 

meetmetes on veel arenguruumi 

programmi tulemuste parandamiseks; 

nõuab, et haridusalane liikuvus peab saama 

kõigi kõrg- või kutseharidusprogrammide 

osaks, et parandada kõrghariduse ning 

kutseharidus- ja -õppesüsteemi kvaliteeti, 

aidata üksikisikutel parandada oma 

kutsealaseid oskusi, pädevusi ja karjääri 

kujundamist ning suurendada teadlikkust 

liikuvuspädevustest kõigis asjaomastes 

valdkondades ja tugevdada teadmisi 

õppimisest, koolitusest ja noorsootööst; 

toonitab programmi „Erasmus+“ 

kutsehariduse ja -õppe meetmete 

lisaväärtust, toetades ebasoodsamas 

olukorras olevate rühmade integreerimist 

või taasintegreerimist haridus- ja kutseõppe 

võimaluste kasutamisse, et parandada 

nende sisenemist tööturule; kutsub üles 

32. on seisukohal, et programm 

„Erasmus+“ on üks peamisi alustalasid, 

mis aitab liikmesriikide kodanikke 

pidevõppeks ette valmistada; palub 

komisjonil seetõttu programmi elukestvat 

õppemõõdet täielikult ära kasutada, 

edendades ja ergutades programmi 

„Erasmus+“ raames valdkondadevahelist 

koostööd, mis on palju suurem kui 

programmi eelkäijate puhul, ning hinnata 

valdkondadevahelist koostööd programmi 

vahehindamises, mis esitatakse 2017. aasta 

lõpul; tunnistab, et valdkondadevahelistes 

projektides ja meetmetes on veel 

arenguruumi programmi tulemuste 

parandamiseks; nõuab, et haridusalane 

liikuvus peab saama kõigi kõrg- või 

kutseharidusprogrammide osaks, et 

parandada kõrghariduse ning kutseharidus- 

ja -õppesüsteemi kvaliteeti, aidata 

üksikisikutel parandada oma kutsealaseid 

oskusi, pädevusi ja karjääri kujundamist 

ning suurendada teadlikkust 

liikuvuspädevustest kõigis asjaomastes 

valdkondades ja tugevdada teadmisi 

õppimisest, koolitusest ja noorsootööst; 

toonitab programmi „Erasmus+“ 

kutsehariduse ja -õppe meetmete 

lisaväärtust, toetades ebasoodsamas 

olukorras olevate rühmade integreerimist 

või taasintegreerimist haridus- ja kutseõppe 

võimaluste kasutamisse, et parandada 
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tagama paremaid võimalusi, et 

kutsehariduses ja -õppes osalejad saaksid 

minna praktikale või omandada osa oma 

õpingutest naaberriikides, näiteks 

rahastades nende üliõpilaste sõidukulusid, 

kes elavad jätkuvalt oma riigis; 

nende sisenemist tööturule; kutsub üles 

tagama paremaid võimalusi, et 

kutsehariduses ja -õppes osalejad saaksid 

minna praktikale või omandada osa oma 

õpingutest naaberriikides, näiteks 

rahastades nende üliõpilaste sõidukulusid, 

kes elavad jätkuvalt oma riigis; 

Or. en 

 

 


