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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. úgy véli, hogy az Erasmus+ az egyik fő 

pillére annak, hogy az európai lakosság 

hozzászokjon az egész életen át tartó 

tanuláshoz; ezért kéri a Bizottságot, hogy 

aknázza ki a program élethosszig tartó 

tanulással kapcsolatos dimenzióját azáltal, 

hogy elősegíti és bátorítja az Erasmus+ 

keretében folytatott ágazatközi 

együttműködést, amely jóval meghaladja a 

program elődei során tapasztalt 

együttműködést, illetve hogy a program 

2017 végén előterjesztendő félidős 

értékelésében térjen ki az ágazatokon 

átnyúló együttműködés értékelésére; 

elismeri, hogy az ágazatközi projektek és 

tevékenységek rendelkeznek a program 

teljesítményének növelésére alkalmas 

potenciállal; kéri, hogy az oktatási 

mobilitást tegyék a felsőfokú vagy szakmai 

képzési programok részévé a felsőoktatási 

és szakképzési rendszerek minőségének 

javítása, szakmai készségeik, képességeik 

gyarapítása és karrier-előmenetelük során 

az egyének támogatása, továbbá 

valamennyi megcélzott ágazatban a 

mobilitás során megszerzett készségek 

ismertségének növelése, illetve a 

tanulásról, képzésről és ifjúsági munkáról 

szóló tudás előmozdítása érdekében; 

hangsúlyozza az Erasmus+ szakképzési 

fellépések hozzáadott értékét a hátrányos 

helyzetű csoportok szakképzésbe való 

32. úgy véli, hogy az Erasmus+  a 

tagállamok polgárai egész életen át tartó 

tanulásra való felkészítésének egyik fő 

pillére; ezért kéri a Bizottságot, hogy 

aknázza ki a program élethosszig tartó 

tanulással kapcsolatos dimenzióját azáltal, 

hogy elősegíti és bátorítja az Erasmus+ 

keretében folytatott ágazatközi 

együttműködést, amely jóval meghaladja a 

program elődei során tapasztalt 

együttműködést, illetve hogy a program 

2017 végén előterjesztendő félidős 

értékelésében térjen ki az ágazatokon 

átnyúló együttműködés értékelésére; 

elismeri, hogy az ágazatközi projektek és 

tevékenységek rendelkeznek a program 

teljesítményének növelésére alkalmas 

potenciállal; kéri, hogy az oktatási 

mobilitást tegyék a felsőfokú vagy szakmai 

képzési programok részévé a felsőoktatási 

és szakképzési rendszerek minőségének 

javítása, szakmai készségeik, képességeik 

gyarapítása és karrier-előmenetelük során 

az egyének támogatása, továbbá 

valamennyi megcélzott ágazatban a 

mobilitás során megszerzett készségek 

ismertségének növelése, illetve a 

tanulásról, képzésről és ifjúsági munkáról 

szóló tudás előmozdítása érdekében; 

hangsúlyozza az Erasmus+ szakképzési 

fellépések hozzáadott értékét a hátrányos 

helyzetű csoportok szakképzésbe való 
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beilleszkedésének vagy 

visszailleszkedésének azok jobb 

munkaerőpiaci beilleszkedése érdekében 

történő támogatása terén; kéri, hogy 

teremtsenek jobb lehetőségeket a 

szakképzésben részt vevő diákok számára, 

hogy szakmai gyakorlatukat vagy 

tanulmányaik egy részét a szomszédos 

országokban végezhessék, például az olyan 

diákok utazási költségeinek finanszírozása 

révén, akik továbbra is saját országukban 

laknak; 

beilleszkedésének vagy 

visszailleszkedésének azok jobb 

munkaerőpiaci beilleszkedése érdekében 

történő támogatása terén; kéri, hogy 

teremtsenek jobb lehetőségeket a 

szakképzésben részt vevő diákok számára, 

hogy szakmai gyakorlatukat vagy 

tanulmányaik egy részét a szomszédos 

országokban végezhessék, például az olyan 

diákok utazási költségeinek finanszírozása 

révén, akik továbbra is saját országukban 

laknak; 

Or. en 

 

 


