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Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. uważa, że Erasmus+ jest jednym z 

głównych filarów dostosowania 

europejskich obywateli do uczenia się 

przez całe życie; zwraca się zatem do 

Komisji, aby w pełni wykorzystała wymiar 

programu dotyczący uczenia się przez całe 

życie przez wspieranie i pobudzanie 

współpracy międzysektorowej w ramach 

programu Erasmus+, które są znacznie 

większe niż w poprzedzających go 

programach, oraz aby dokonała oceny 

współpracy międzysektorowej w ramach 

przeglądu śródokresowego Erasmus+ 

przewidzianego na koniec 2017 r.; uznaje, 

że projekty i działania międzysektorowe 

wykazują potencjał w zakresie poprawy 

skuteczności programu; wzywa do 

uczynienia z mobilności edukacyjnej 

części wszelkich programów kształcenia 

wyższego lub zawodowego, aby poprawić 

jakość kształcenia wyższego oraz systemu 

kształcenia i szkolenia zawodowego, 

pomóc poszczególnym osobom w 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, 

kompetencji i rozwoju kariery, a także by 

zwiększyć świadomość kompetencji 

mobilnych we wszystkich sektorach 

docelowych oraz zwiększyć wiedzę o 

uczeniu się, szkoleniu i pracy z młodzieżą, 

podkreśla wartość dodaną działań na rzecz 

kształcenia i szkolenia zawodowego w 

ramach programu Erasmus+ w kontekście 

32. uważa, że Erasmus+ jest jednym z 

głównych filarów umożliwiających 

przygotowanie obywateli państw 

członkowskich do uczenia się przez całe 

życie; zwraca się zatem do Komisji, aby w 

pełni wykorzystała wymiar programu 

dotyczący uczenia się przez całe życie 

przez wspieranie i pobudzanie współpracy 

międzysektorowej w ramach programu 

Erasmus+, które są znacznie większe niż w 

poprzedzających go programach, oraz aby 

dokonała oceny współpracy 

międzysektorowej w ramach przeglądu 

śródokresowego Erasmus+ przewidzianego 

na koniec 2017 r.; uznaje, że projekty i 

działania międzysektorowe wykazują 

potencjał w zakresie poprawy skuteczności 

programu; wzywa do uczynienia z 

mobilności edukacyjnej części wszelkich 

programów kształcenia wyższego lub 

zawodowego, aby poprawić jakość 

kształcenia wyższego oraz systemu 

kształcenia i szkolenia zawodowego, 

pomóc poszczególnym osobom w 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, 

kompetencji i rozwoju kariery, a także by 

zwiększyć świadomość kompetencji 

mobilnych we wszystkich sektorach 

docelowych oraz zwiększyć wiedzę o 

uczeniu się, szkoleniu i pracy z młodzieżą, 

podkreśla wartość dodaną działań na rzecz 

kształcenia i szkolenia zawodowego w 
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wspierania kojarzenia lub ponownego 

kojarzenia defaworyzowanych grup z 

możliwościami kształcenia/szkolenia 

zawodowego w celu poprawy ich 

przechodzenia na rynek pracy; wzywa do 

zwiększenia szans osób objętych 

kształceniem i szkoleniem zawodowym na 

odbywanie praktyk zawodowych lub części 

kształcenia w krajach sąsiednich, np. przez 

finansowanie kosztów podróży studentom, 

którzy nadal zamieszkują w swym kraju; 

ramach programu Erasmus+ w kontekście 

wspierania kojarzenia lub ponownego 

kojarzenia defaworyzowanych grup z 

możliwościami kształcenia/szkolenia 

zawodowego w celu poprawy ich 

przechodzenia na rynek pracy; wzywa do 

zwiększenia szans osób objętych 

kształceniem i szkoleniem zawodowym na 

odbywanie praktyk zawodowych lub części 

kształcenia w krajach sąsiednich, np. przez 

finansowanie kosztów podróży studentom, 

którzy nadal zamieszkują w swym kraju; 

Or. en 

 

 


