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Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet anser att Erasmus+ 

är av central betydelse för att anpassa den 

europeiska befolkningen till livslångt 

lärande. Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att till fullo ta till vara 

programmets inriktning på livslångt 

lärande och främja och uppmuntra 

sektorsövergripande samarbete under 

Erasmus+, som är mycket mer omfattande 

än under tidigare program, och att 

utvärdera det sektorsövergripande 

samarbetet i den halvtidsöversyn av 

programmet som ska läggas fram i slutet av 

2017. De sektorsövergripande projekten 

och aktiviteterna visar att det finns 

potential att förbättra programmets resultat. 

Rörlighet i utbildningssyfte bör ingå i all 

högre utbildning och yrkesutbildning för 

att stärka den högre utbildningens kvalitet 

och yrkesutbildningssystemet, för att 

enskilda ska få hjälp att förbättra 

yrkeskompetens, färdigheter och 

karriärutveckling samt för att öka 

medvetenheten om vilka färdigheter som 

förvärvats under rörligheten i alla relevanta 

sektorer och främja kunskaperna om 

lärande, utbildning och ungdomsarbete. 

Parlamentet betonar mervärdet av 

yrkesutbildningsåtgärder inom Erasmus+ 

när det gäller stöd till missgynnade grupper 

att ta sig in på eller komma tillbaka till 

utbildning för att främja övergången till 

32. Europaparlamentet anser att 

Erasmus+ är av central betydelse för att 

förbereda medlemsstaternas medborgare 

på ett livslångt lärande. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att till 

fullo ta till vara programmets inriktning på 

livslångt lärande och främja och uppmuntra 

sektorsövergripande samarbete under 

Erasmus+, som är mycket mer omfattande 

än under tidigare program, och att 

utvärdera det sektorsövergripande 

samarbetet i den halvtidsöversyn av 

programmet som ska läggas fram i slutet av 

2017. De sektorsövergripande projekten 

och aktiviteterna visar att det finns 

potential att förbättra programmets resultat. 

Rörlighet i utbildningssyfte bör ingå i all 

högre utbildning och yrkesutbildning för 

att stärka den högre utbildningens kvalitet 

och yrkesutbildningssystemet, för att 

enskilda ska få hjälp att förbättra 

yrkeskompetens, färdigheter och 

karriärutveckling samt för att öka 

medvetenheten om vilka färdigheter som 

förvärvats under rörligheten i alla relevanta 

sektorer och främja kunskaperna om 

lärande, utbildning och ungdomsarbete. 

Parlamentet betonar mervärdet av 

yrkesutbildningsåtgärder inom Erasmus+ 

när det gäller stöd till missgynnade grupper 

att ta sig in på eller komma tillbaka till 

utbildning för att främja övergången till 
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arbetsmarknaden. Studerande inom 

yrkesutbildning bör få bättre möjligheter 

att genomföra praktik eller en del av sina 

studier i grannländerna, t.ex. genom att 

studerande som bor kvar i hemlandet får 

sina resekostnader betalda. 

arbetsmarknaden. Studerande inom 

yrkesutbildning bör få bättre möjligheter 

att genomföra praktik eller en del av sina 

studier i grannländerna, t.ex. genom att 

studerande som bor kvar i hemlandet får 

sina resekostnader betalda. 

Or. en 

 

 


