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25.1.2017 A8-0389/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0389/2016 

Milan Zver 

Vykonávanie programu Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. domnieva sa, že Erasmus+ je jedným 

z kľúčových pilierov, vďaka ktorému si 

európska populácia osvojí koncepciu 

celoživotného vzdelávania; žiada preto 

Komisiu, aby plne využila potenciál 

dimenzie celoživotného vzdelávania 

programu posilnením a podporou 

medzisektorovej spolupráce v rámci 

programu Erasmus+, ktorý je oveľa vyšší 

než v prípade predchádzajúcich 

programov, a aby v strednodobom 

hodnotení programu, ktoré má byť 

predložené na konci roka 2017, zhodnotila 

medzisektorovú spoluprácu; uznáva, 

že v medzisektorových projektoch 

a činnostiach sa ukazuje potenciál 

na zlepšenie výkonnosti programu; žiada 

začlenenie vzdelávacej mobility 

do programov vysokoškolského 

vzdelávania alebo odborného vzdelávania, 

aby sa zlepšila kvalita vysokoškolského 

vzdelávania a systému OVP, aby sa 

jednotlivcom poskytla pomoc 

pri prehlbovaní ich profesijných zručností, 

kompetencií a pri kariérnom raste, a tiež 

aby sa zvýšila informovanosť 

o schopnostiach získaných počas mobility 

vo všetkých cieľových odvetviach 

a podporili znalostí o učení, odbornej 

príprave a práci s mládežou; zdôrazňuje 

pridanú hodnotu opatrení OVP v rámci 

programu Erasmus+ podporovaním 

32. domnieva sa, že Erasmus+ je 

jedným z kľúčových pilierov, vďaka 

ktorému sa občania členských štátov 

pripravia na koncepciu celoživotného 

vzdelávania; žiada preto Komisiu, aby plne 

využila potenciál dimenzie celoživotného 

vzdelávania programu posilnením 

a podporou medzisektorovej spolupráce 

v rámci programu Erasmus+, ktorý je 

oveľa vyšší než v prípade predchádzajúcich 

programov, a aby v strednodobom 

hodnotení programu, ktoré má byť 

predložené na konci roka 2017, zhodnotila 

medzisektorovú spoluprácu; uznáva, 

že v medzisektorových projektoch 

a činnostiach sa ukazuje potenciál 

na zlepšenie výkonnosti programu; žiada 

začlenenie vzdelávacej mobility 

do programov vysokoškolského 

vzdelávania alebo odborného vzdelávania, 

aby sa zlepšila kvalita vysokoškolského 

vzdelávania a systému OVP, aby sa 

jednotlivcom poskytla pomoc 

pri prehlbovaní ich profesijných zručností, 

kompetencií a pri kariérnom raste, a tiež 

aby sa zvýšila informovanosť 

o schopnostiach získaných počas mobility 

vo všetkých cieľových odvetviach 

a podporili znalostí o učení, odbornej 

príprave a práci s mládežou; zdôrazňuje 

pridanú hodnotu opatrení OVP v rámci 

programu Erasmus+ podporovaním 
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začlenenia alebo opätovného začlenenia 

znevýhodnených skupín do príležitostí 

na vzdelávanie/odbornú prípravu s cieľom 

zlepšiť ich prechod na trh práce; žiada, aby 

sa vytvorili lepšie podmienky na to, aby 

študenti OVP mohli absolvovať stáž alebo 

časť svojho štúdia v susedných krajinách, 

napríklad financovaním cestovných 

nákladov študentov, ktorí zostali bývať 

vo svojej krajine; 

začlenenia alebo opätovného začlenenia 

znevýhodnených skupín do príležitostí 

na vzdelávanie/odbornú prípravu s cieľom 

zlepšiť ich prechod na trh práce; žiada, aby 

sa vytvorili lepšie podmienky na to, aby 

študenti OVP mohli absolvovať stáž alebo 

časť svojho štúdia v susedných krajinách, 

napríklad financovaním cestovných 

nákladov študentov, ktorí zostali bývať 

vo svojej krajine; 

Or. en 

 

 


