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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. katsoo, että Erasmus+ -ohjelma on yksi 

keskeisistä välineistä, joiden avulla 

Euroopan väestö mukautuu elinikäiseen 

oppimiseen; kehottaa komissiota sen 

vuoksi hyödyntämään täysimääräisesti 

ohjelman elinikäisen oppimisen 

ulottuvuutta tehostamalla ja kannustamalla 

Erasmus+ -ohjelmassa monialaista 

yhteistyötä, jonka osuus on paljon 

suurempi kuin aiemmissa ohjelmissa, ja 

kehottaa arvioimaan monialaista 

yhteistyötä vuoden 2017 lopussa 

esitettävässä ohjelman väliarvioinnissa; 

toteaa, että monialaisiin hankkeisiin ja 

toimiin sisältyy mahdollisuuksia parantaa 

ohjelman vaikuttavuutta; vaatii, että 

koulutukseen liittyvä liikkuvuus 

sisällytetään osaksi korkeakoulutus- tai 

ammattikoulutusohjelmia, jotta voidaan 

parantaa korkeakoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen järjestelmän 

laatua ja auttaa ihmisiä parantamaan 

ammattitaitoaan, osaamistaan ja 

urakehitystään sekä lisätä tietoisuutta 

liikkuvuuden aikana hankitusta 

osaamisesta kaikilla kohdennetuilla aloilla 

ja edistää tietoa oppimisesta, koulutuksesta 

ja nuorisotyöstä; korostaa Erasmus+ -

ohjelman ammatillisen koulutuksen 

toimien lisäarvoa tuettaessa heikommassa 

asemassa olevien ryhmien integroitumista 

tai uudelleen integroitumista 

32. katsoo, että Erasmus+ -ohjelma on 

yksi keskeisistä välineistä, joiden avulla 

jäsenvaltioiden kansalaisia valmennetaan 
elinikäiseen oppimiseen; kehottaa 

komissiota sen vuoksi hyödyntämään 

täysimääräisesti ohjelman elinikäisen 

oppimisen ulottuvuutta tehostamalla ja 

kannustamalla Erasmus+ -ohjelmassa 

monialaista yhteistyötä, jonka osuus on 

paljon suurempi kuin aiemmissa 

ohjelmissa, ja kehottaa arvioimaan 

monialaista yhteistyötä vuoden 2017 

lopussa esitettävässä ohjelman 

väliarvioinnissa; toteaa, että monialaisiin 

hankkeisiin ja toimiin sisältyy 

mahdollisuuksia parantaa ohjelman 

vaikuttavuutta; vaatii, että koulutukseen 

liittyvä liikkuvuus sisällytetään osaksi 

korkeakoulutus- tai 

ammattikoulutusohjelmia, jotta voidaan 

parantaa korkeakoulutuksen ja 

ammatillisen koulutuksen järjestelmän 

laatua ja auttaa ihmisiä parantamaan 

ammattitaitoaan, osaamistaan ja 

urakehitystään sekä lisätä tietoisuutta 

liikkuvuuden aikana hankitusta 

osaamisesta kaikilla kohdennetuilla aloilla 

ja edistää tietoa oppimisesta, koulutuksesta 

ja nuorisotyöstä; korostaa Erasmus+ -

ohjelman ammatillisen koulutuksen 

toimien lisäarvoa tuettaessa heikommassa 

asemassa olevien ryhmien integroitumista 
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yleissivistävän tai ammatillisen 

koulutuksen mahdollisuuksiin heidän 

työmarkkinoille siirtymisensä 

helpottamiseksi; vaatii ammatillisen 

koulutuksen opiskelijoille parempia 

mahdollisuuksia osallistua työharjoitteluun 

tai suorittaa osa opinnoistaan 

naapurimaissa, esimerkiksi siten, että 

rahoitetaan niiden opiskelijoiden 

matkakulut, jotka jäävät asumaan 

kotimaahansa; 

tai uudelleen integroitumista 

yleissivistävän tai ammatillisen 

koulutuksen mahdollisuuksiin heidän 

työmarkkinoille siirtymisensä 

helpottamiseksi; vaatii ammatillisen 

koulutuksen opiskelijoille parempia 

mahdollisuuksia osallistua työharjoitteluun 

tai suorittaa osa opinnoistaan 

naapurimaissa, esimerkiksi siten, että 

rahoitetaan niiden opiskelijoiden 

matkakulut, jotka jäävät asumaan 

kotimaahansa; 

Or. en 

 

 


