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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že podle Eurostatu dosahovala nezaměstnanost v roce 2014 i přes 

pomalé oživení stále 10,2 %; vzhledem k tomu, že v celé EU nyní dosahuje 

nezaměstnanost mládeže 22,1%, ve věku od 55 do 64 let pracuje pouze 51 % obyvatel a 

rozdíl v zaměstnanosti starších mužů a žen dosahuje 13,6 procentního bodu; 

B. vzhledem k tomu, že na trhu práce přetrvává nesoulad mezi nabízenými a požadovanými 

dovednostmi, jak ukazuje vysoká míra volných pracovních míst uvedená v hospodářské 

prognóze Komise z podzimu 2015; 

1. poukazuje na to, že Erasmus a další programy zaměřené na mobilitu v oblasti vzdělávání a 

odborné přípravy přispěly ke sjednocení Evropy, posílily občanství, usnadnily osobní 

rozvoj studentů a kritické myšlení a podpořily výuku nových jazyků; zdůrazňuje, že tyto 

programy měly nepřímý dopad na zaměstnanost a je přesvědčen o tom, že program 

Erasmus+ by tyto úspěchy neměl oslabovat, ale spíše zesilovat, zejména formou přípravy 

mladých lidí na zaměstnání; 

2. Zdůrazňuje, že navzdory hospodářské, finanční a sociální krizi se počet absolvovaných 

studijních pobytů v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus od roku 2008 neustále 

zvyšuje; upozorňuje na skutečnost, že ve stejné době se exponenciálně zvýšil počet 

zahraničních pracovních stáží; dospěl k závěru, že mladí lidé zřejmě považují pracovní 

stáže za skvělou příležitost ke zlepšení své zaměstnatelnosti; doporučuje, aby Komise a 

národní agentury, organizátoři a instituce vzaly tento vývoj na vědomí1; 

3. zdůrazňuje, že zaměstnání spojená s odborným vzděláváním a přípravou mají potřebnou 

flexibilitu na to, aby mohla být vykonávána kdekoli, a proto je mobilita v souvislosti s 

odborným vzděláváním a přípravou jedním z důležitých nástrojů v boji proti 

nezaměstnanosti, neboť zlepšuje zaměstnatelnost, snižuje rozdíly v dovednostech a 

usnadňuje zprostředkování zaměstnání, zejména mladým lidem, přičemž poskytuje 

dovednosti a jedinečné zkušenosti potřebné k získání konkurenceschopnosti na dnešním 

trhu práce v EU; domnívá se, že program Erasmus+ vede k rozvoji specifických 

profesních dovedností a průřezových a přenositelných schopností, jako je podnikavost, a 

zároveň rozšiřuje příležitosti k zapojení výrobního odvětví, což z něho činí účinný nástroj 

pracovního trhu; vybízí členské státy, aby podporovaly celou škálu příležitostí, které 

nabízí nový program Erasmus+, jenž mladým lidem poskytuje nejen příležitosti ke studiu 

v zahraničí, ale také příležitosti pro učňovskou přípravu a pracovní stáže; 

4. žádá, aby byly podporovány a oceňovány duální kurzy vzdělávání spolu s praktickou 

přípravou a aby se zintenzivnilo odborné vzdělávání pro uchazeče o zaměstnání a 

pracující, přičemž zvláštní důraz je třeba klást na osoby s nízkou kvalifikací; 

                                                 
1 Viz studie o mobilitě studentů a zaměstnanců v době krize: „Student and staff mobility in times of crisis“, 

Německá akademická výměnná služba (DAAD), prosinec 2014, financovaná Komisí. 
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5. domnívá se, že programy mobility by měly sloužit především jako nástroj k vylepšení 

životopisu zájemce v případě, že v jeho domovské zemi nebo instituci chybí konkrétní 

vzdělávací příležitosti; je proto přesvědčen o tom, že přidaná hodnota takové zkušenosti 

by měla být důležitým faktorem při výběru hostitelské instituce a že vysílající instituce by 

měla účastníky programů mobility poučit a řídit, pokud jde o výběr vzdělávacích 

příležitostí a odborné praxe; domnívá se, že je také nutné provést ex post ověření 

přiměřenosti programů mobility; 

6. vyzývá k větší podpoře programů mobility pro pokročilé úrovně vysokoškolského 

vzdělávání za účelem splnění cílů internacionalizace evropských vysokých škol a 

výzkumných středisek; 

7. vyjadřuje znepokojení nad tím, že mladí lidé vnímají program Erasmus+ především jako 

program pro studenty vysokých škol; doporučuje proto, aby bylo věnováno více 

pozornosti zvýšení evropské, národní a regionální viditelnosti různých oblastí a 

podprogramů týkajících se každé oblasti, včetně školního vzdělávání (Comenius), 

vysokoškolského vzdělávání (Erasmus), mezinárodního vysokoškolského vzdělávání 

(Erasmus Mundus), odborného vzdělávání a přípravy (Leonardo da Vinci) a vzdělávání 

dospělých (Grundtvig), jakož i podpory mládeže (Mládež v akci) a sportu; 

8. vyzývá Komisi, členské státy a klíčové zainteresované strany, aby programy odborného 

vzdělávání a přípravy zviditelnily s cílem odstranit kulturní překážky a bojovat proti 

nedostatečné motivaci, nedostatečným predispozicím k vlastnímu aktivnímu přístupu a 

nedostatečným jazykovým dovednostem, zejména v oblastech nejvíce postižených 

nezaměstnaností mladých lidí; je přesvědčen o tom, že je nezbytné zajistit, aby tyto 

programy byly přístupné všem občanům bez jakékoli diskriminace; žádá, aby byly cíleny 

na skupiny ohrožené nezaměstnaností, jako jsou lidé se zdravotním postižením; vyzývá k 

usnadnění přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě a ke kvalifikacím, a to 

podporováním přizpůsobivosti učňovské dráhy a upravitelnosti podmínek, jakož možnosti 

odborné přípravy pro osoby s nedostatečnými základními dovednostmi a pracovníky s 

nízkou či střední úrovní kvalifikace; připomíná, že v přístupu k těmto zkušenostem je 

třeba zohlednit genderovou rovnováhu, aby tak byly programy mobility v oblasti 

vzdělávání a odborné přípravy účinně prosazovány mezi ženami; domnívá se, že by v 

tomto ohledu měly být stanoveny ambiciózní cíle a měl by být sledován pokrok; 

9. zdůrazňuje rozdíl mezi muži a ženami v získávání vzdělání, dovedností a zaměstnání v 

oblasti přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) v celé EU a vyzývá 

Komisi a členské státy, aby se plně zavázaly realizovat program Erasmus+ a využívat 

tento mechanismus jako hlavní možnost rozvoje dovedností STEM s cílem zvýšit 

schopnosti žen zahájit profesionální dráhu v oblasti STEM, a snížit tak stávající rozdíly v 

dovednostech v této oblasti; 

10. připomíná, že lidé se zdravotním postižením mají speciální potřeby, a proto potřebují 

odpovídající podporu v získání přístupu k financování z programu Erasmus+; vyzývá 

proto Komisi, aby přijala další opatření, jimiž osobám se zdravotním postižením 

zabezpečí bezbariérový a nediskriminační přístup ke všem stipendijním programům v 

rámci programu Erasmus+; 

11. vyzývá členské státy, aby poskytovaly vhodnou odbornou přípravu a zabezpečovaly trvalý 

profesní rozvoj učitelů a školitelů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy s cílem 
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pomoci jim využívat nejvhodnější praktické vyučovací metody vycházející ze zkušeností 

z reálného života; 

12. vybízí Komisi a členské státy, aby se zřetelem na případné finanční překážky poskytovaly 

dostatečné finanční zdroje na podporu programů mobility; je přesvědčen o tom, že je třeba 

zvážit výraznější zviditelnění způsobu, jak podniky přidělené příspěvky doplňují, případně 

možnost poskytování dalších druhů pomoci; domnívá se, že , že by měla být zajištěna a 

monitorována doplňkovost mezi Evropským sociálním fondem a programem Erasmus+, 

má-li být dosaženo úspěšných výsledků; podporuje zavedení minimální úrovně příspěvků 

upravených v souladu s různými životními podmínkami, cenami a náklady mezi 

členskými státy; podporuje názor, že by členské státy měly zavést opatření, která by v 

případě potřeby umožňovala potřebnou a užitečnou podporu, například na ubytování a 

dopravu, a že by měly věnovat zvláštní pozornost potřebám nezletilých a připravovat 

studenty na jejich mezinárodní zkušenost, například prostřednictvím profesního 

poradenství, výuky jazyků a mezikulturní komunikace; 

13. poukazuje na řadu problémů, s nimiž se stále potýkají ti, kdo využívají své právo na 

mobilitu, pokud jde o sociální zabezpečení či uznávání kompetencí, a zdůrazňuje, že 

mobilita v rámci programu Erasmus+ se musí zaměřit na jejich překonání; 

14. požaduje cílené řešení otázek týkajících se Evropské dobrovolné služby, pokud jde o 

pojištění účastníků, schvalování, správu databází a podporu dobrovolníků, aby se 

zabránilo snížení počtu účastníků; 

15. konstatuje, že je stále nedostatek informací o systému uznávání, což znamená, že tento 

systém je uživatelům vzdálený a je pro ně obtížně využitelný či pochopitelný; 

16. zdůrazňuje význam společného evropského vzdělávacího prostoru založeného na silném 

prvku mobility – zahrnujícím nejen vysokoškolské vzdělávání, ale i odborné vzdělávání a 

přípravu –, který přispěje k vytvoření a rozvoji silnější evropské identity a posílení 

občanství; 

17. připomíná, že díky evropskému rámci kvalifikací bylo v rámci odborného vzdělávání a 

přípravy dosaženo významného pokroku ve zlepšení systému uznávání titulů, kreditů, 

osvědčení o dovednostech, akreditovaných kvalifikačních kurzů a získaných znalostí; 

žádá, aby byly stanoveny konkrétní cíle, včetně zavedení plně funkčního systému přenosu 

a uznávání kreditů, který by se zakládal na evropském systému kreditů pro odborné 

vzdělávání a přípravu (ECVET); podporuje vývoj společných kvalifikací odborného 

vzdělávání a přípravy, které mohou zajistit mezinárodní uznávání kvalifikací; 

18. zasazuje se o vypracování zelené knihy o odborném vzdělávání a přípravě a o mobilitě a 

uznávání kvalifikací a kompetencí v Evropě, a to v úzké spolupráci se všemi klíčovými 

zainteresovanými stranami; připomíná, že současná doporučení týkající se odborného 

vzdělávání a přípravy je třeba provádět v plné míře; poukazuje na to, že neuznávání 

kompetencí má nepříznivý dopad na cíl zlepšování zaměstnanosti obsažený ve strategii 

Evropa 2020 a brání volnému pohybu zakotvenému ve Smlouvách; 

19. zdůrazňuje, že uznávání výsledků a získaných dovedností a kompetencí studentů ve všech 

členských státech má klíčový význam; domnívá se, že programy EU v oblasti mobility 

mají přímý vliv na neformální a informální učení příjemců programů, což v konečném 
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důsledku zlepšuje jejich zaměstnatelnost a schopnost přizpůsobit se trhu práce; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby zintenzívnily své úsilí o uznávání informálního a 

neformálního učení prostřednictvím procesu uznávání dovedností; 

20. vyjadřuje politování nad tím, že neformální učení je v současném programu Erasmus+ 

nedostatečně vidět a ztratilo rovněž podíl rozpočtových prostředků pro něj určených; 

zdůrazňuje význam neformálního učení na evropské úrovni, zejména díky práci s mládeží 

a dobrovolné činnosti seniorů; žádá, aby neformální a informální učení mělo v programu 

Erasmus+ jednoznačné a viditelné místo; kromě toho se domnívá, že by měla existovat 

možnost přihlásit se do rozsáhlých projektů pro vzdělávání dospělých, které by se řídily 

stejnými zásadami jako odvětvové aliance pro sektorové dovednosti nebo znalostní 

aliance; 

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly veškeré úsilí na dosažení cílů evropské 

strategie Vzdělávání a odborná příprava 2020; je přesvědčen o tom, že tato mobilita by 

také měla brát v úvahu aspekt kontinuálního celoživotního vzdělávání a odborné přípravy 

jako klíčový prvek zlepšování a zdokonalování dovedností a odborných znalostí; 

zdůrazňuje, že celoživotní učení a odborná příprava a vzdělávání jsou klíčem k dosažení 

lepších vyhlídek na získání zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané; 

22. naléhá na členské státy, aby zlepšily provádění programů mobility v oblasti odborného 

vzdělávání a přípravy a odstranily přetrvávající překážky a aby spolu s Komisí a 

vnitrostátními a evropskými výkonnými agenturami, jakož i s klíčovými zainteresovanými 

stranami, pokračovaly ve spolupráci zaměřené na zlepšení programů mobility v oblasti 

odborného vzdělávání a přípravy; je přesvědčen o tom, že tato spolupráce by měla vést k 

přezkumu požadavků s cílem zajistit jejich význam z hlediska trvání, obsahu, kompetencí 

a učebních výsledků, a současně i k propojení mobility jak ve vzdělávacích střediscích, 

tak na pracovištích, a k upřednostňování dlouhodobých zkušebních stáží (např. 

šestiměsíčních) před krátkodobými; 

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily jak kvalitu, tak nabídku učňovského 

vzdělávání tak, aby měl každý posluchač odborného vzdělávání a přípravy zaručeno 

učňovské místo, čímž se zajistí kvalitní odborné vzdělávání a příprava, která skutečně 

zlepší výsledky na trhu práce a poskytne mladým lidem dovednosti a schopnosti pro život; 

24. vyzývá Komisi, aby předložila návrh systému učňovského vzdělávání EU, který by učňům 

a studentům odborného vzdělávání a přípravy zajistil soubor práv, a současně vyzývá 

členské státy, aby tento návrh schválily; zdůrazňuje pozitivní úlohu, kterou mohou hrát 

„senioři“ v oblasti odborného vzdělávání a přípravy mládeže, pokud jde o co největší 

prosazování mezigenerační výměny prostřednictvím stáží a mentorství a rovněž usnadnění 

učení založeného na zkušenostech v mezigeneračních týmech; vybízí Komisi a členské 

státy, aby přijaly konkrétní opatření, která zajistí, aby programy učňovského vzdělávání a 

odborné přípravy v rámci programu Erasmus+ nebyly zneužívány jako nástroj na snížení 

nákladů práce; 

25. doporučuje, aby všechny klíčové zainteresované strany pracovaly na společných 

strategiích zaměřených na podporu návratu nebo mobility stážistů a učňů v rámci 

odborného vzdělávání a přípravy do jiných částí Evropy, a aby přitom respektovaly jejich 

preference, přičemž cílem by mělo být zprostředkování znalostí a zkušeností získaných v 

zahraničí k vyvážení rozdílů a posílení soudržnosti v jejich příslušných oblastech původu, 
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ve kterých je nedostatek dovedností, případně jinde v Evropě;  

26. zdůrazňuje, že je naléhavě nezbytné, aby při utváření, vypracovávání, provádění a 

podporování kvalitních programů mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 

probíhaly konzultace s průmyslem a službami v soukromé i veřejné sféře, včetně 

výrobního odvětví (zejména MSP a mikropodniky), případně aby tyto složky byly do 

všech těchto činností zapojeny; domnívá se, že volba programu by měla zohledňovat 

pracovní příležitosti v hostitelských podnicích a organizacích; je toho názoru, že úspěch 

mobility a přidanou hodnotu odborného vzdělávání a přípravy zaručí flexibilní a 

konstruktivní partnerství založené na dialogu, spolupráci a osvědčených postupech mezi 

všemi zúčastněnými stranami; zastává názor, že je rovněž nezbytné, aby docházelo k 

výměně znalostí a osvědčených postupů mezi středisky odborné přípravy a firmami; 

vyzývá Komisi, aby sledovala nabídku a poptávku na trhu práce EU a rovněž 

geografickou a profesní mobilitu s cílem sladit potřeby trhu práce; domnívá se, že by se 

tak zmenšily rozdíly mezi nabízenou odbornou přípravou a tím, co mladé lidi v 

podnikatelském prostředí skutečně čeká, a na druhé straně mezi potřebami trhu v 

odvětvích s přidanou hodnotou (např. digitální a zelená ekonomika, energetika, obrana, 

pečovatelství a renovace bydlení); 

27. konstatuje, že v současném ekonomickém prostředí, pro které se vyznačuje vysokou 

nezaměstnaností mladých lidí a nerovnováhou mezi poptávkou a nabídkou dovedností, by 

měly být programy mobility v oblasti vzdělávání a odborné přípravy co nejlépe 

přizpůsobené konkrétním potřebám trhu práce; 

28. konstatuje, že v období přechodu k digitalizovanější ekonomice dochází k novému 

vymezení pracovních míst a dovedností; v důsledku toho vyzývá členské státy a Komisi, 

aby spolupracovaly se soukromým sektorem s cílem vytvářet strategie zaměřené na 

dovednosti a programy odborného vzdělávání a přípravy pro rekvalifikaci pracovníků; 

29. zdůrazňuje pozitivní výsledky, které mladým podnikatelům přinesl předchozí program 

Erasmus, a rovněž úlohu odborného vzdělávání a přípravy v rámci podpory podnikání 

mezi mladými Evropany; přeje si proto posílení iniciativ EU na podporu podnikání 

mladých lidí a vytvoření inovativních nových podniků; 

30. podporuje program Komise Erasmus pro mladé podnikatele, který budoucím 

podnikatelům nabízí možnost získat zkušenosti po boku zkušených podnikatelů, kteří řídí 

malé a střední podniky v zemích zapojených do programu; zdůrazňuje, že tyto výměny 

jsou prospěšné pro obě strany, neboť novým podnikatelům umožňují získat základní 

dovednosti potřebné pro úspěšné řízení podniku a zkušeným podnikatelům poskytují 

výhodu nové perspektivy pro jejich podnik a umožňují jim rozvíjet profesní sítě a pronikat 

na nové trhy; 

31. vítá nástroje rozvíjené Komisí, jako je evropský rámec kvalifikací (EQF), Europass, Eures 

a platforma Příležitosti ke vzdělávání a kvalifikace v Evropě (Ploteus), které poskytují 

informace o odborném vzdělávání a přípravě a o mobilitě, ačkoli lituje skutečnosti, že tyto 

nástroje nejsou dostatečně známy a používány; vyzývá Komisi, členské státy a veřejné 

organizace zaměstnanosti, aby zveřejňovaly informace a šířily osvětu o programu 

Erasmus+ a dalších nástrojích na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a 

přípravy propagovaly, zejména mezi MSP; je přesvědčen o tom, že co nejúčinnější 

využívání těchto nástrojů umožní, aby z těchto příležitostí mělo prospěch více lidí, a 
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podařilo se tak dosáhnout cíle mobility; domnívá se, že konzultace a zapojení výrobního 

odvětví do tvorby a aktualizace těchto nástrojů přinese přidanou hodnotu a usnadní 

odpověď na poptávku na trhu práce; konstatuje, že je nezbytné, aby Komise vyvíjela 

intenzivnější úsilí o snížení byrokracie, jak na straně žadatelů, tak hostitelských podniků a 

institucí, a zastává názor, že při řešení minulých problémů souvisejících s platbami 

pomůže větší transparentnost, jednoduchost a srozumitelnost provádění programů; vyzývá 

odpovědné orgány, aby přezkoumaly jakékoli nedostatky v tomto směru a v případě 

potřeby se jimi zabývaly co nejdříve; 

32. vítá lepší podmínky přístupu k dokumentům souvisejícím s programy ve všech úředních 

jazycích EU; konstatuje, že by se měla zlepšit kvalita překladů, aby se předešlo 

nejednoznačnosti a nesprávnému pochopení ze strany účastníků; 

33. domnívá se, že mobilita v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podporuje kromě 

akademické mobility také profesní mobilitu; žádá Komisi, aby tuto profesní mobilitu 

podporovala prostřednictvím mechanismů pracovní adaptace a jazykové podpory s cílem 

zajistit, aby získávání zkušeností v jiných zemích probíhalo úspěšně a hladce; zdůrazňuje 

skutečnost, že dobré znalosti cizích jazyků mají pro pracovní život zásadní význam a vítá 

skutečnost, že jazykové znalosti účastníků programu Erasmus+ budou posíleny díky 

standardizovaným on-line jazykovým testům a on-line jazykovým kurzům (např. 

prostřednictvím portálu OLS); 

34. zdůrazňuje, že existuje 20 přeshraničních partnerství EURES, která pomáhají téměř 

600 000 pracovníků v příhraničních oblastech, kteří žijí ve svých domovských zemích a 

pracují na území jiné země, přičemž tato partnerství jim pomáhají překonat 

administrativní, právní a organizační problémy při hledání zaměstnání a přeshraničním 

náboru pracovníků; zdůrazňuje význam těchto partnerství pro podporu mobility v 

přeshraničních regionech; vybízí členské státy k podpoře těchto partnerství a k jejich větší 

propagaci, zejména mezi mladými lidmi; 

35. hodnotí kladně spuštění pilotních projektů a nedávno schválený ,,Evropský rámec pro 

mobilitu učňů“, který je výchozím bodem pro zlepšení programu Erasmus+, jehož cílem 

je umožnit větší a lepší dlouhodobou mobilitu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy; 

naléhavě vyzývá k vytvoření rámce pro dlouhodobé iniciativy představující protiklad k 

opatřením zaměřeným výhradně na projekty, s cílem vytvořit trvalý a udržitelný systém, 

který bude plně funkční a předvídatelný a který bude podporovat volný pohyb dovedností 

po celé Evropě; 

36. konstatuje, že evropský rámec pro mobilitu učňů by mohl fungovat jako cesta ke zmírnění 

nezaměstnanosti mladých lidí tím, že usnadní hladký přechod od vzdělávání a odborné 

přípravy na trh práce; požaduje vytvoření lepších příležitostí pro studenty odborného 

vzdělávání a přípravy, aby mohli absolvovat pracovní stáže v sousedních zemích, 

například financováním cestovních výdajů studentů, kteří přitom nadále bydlí ve své 

domovské zemi; 

37. zdůrazňuje význam systému záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí, jejichž cílem je podpora učňovského vzdělávání, stáží, odborného 

vzdělávání a odborné přípravy, pracovního uplatnění a dalšího vzdělávání vedoucího k 

získání kvalifikace; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že na tyto programy 

budou přiděleny odpovídající finanční prostředky po celé programové období 2014–2020; 
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38. bere na vědomí, že evropské prostředky přidělené na program Erasmus+ a programy 

odborného vzdělávání a přípravy nejsou úměrné počtu ani potřebám potenciálních 

subjektů zapojených do mobility nabízené těmito programy, a proto vyzývá členské státy, 

aby podporovaly dvoustranné dohody jako doplněk k činnostem podporovaným 

programem Erasmus+ a evropskými programy odborného vzdělávání a přípravy, a 

posílily tak mobilitu mladých Evropanů; 

39. požaduje přezkum / revizi víceletého finančního rámce (VFR) na základě kritérií, která 

budou zahrnovat předběžné posouzení účinnosti opatření zaměřených na boj proti 

nezaměstnanosti a snížení finančních prostředků na méně účinná opatření; domnívá se, že 

takový přístup je obzvláště důležitý v období krize, kdy dochází k nepřípustné 

nerovnováze, jako je tomu v současnosti; 

40. vyzývá Komisi, aby poskytla aktuální statistické údaje a tam, kde je to možné, aby 

uskutečnila posouzení a provedla studie programu Erasmus+ a dalších programů mobility 

v oblasti odborného vzdělávání a přípravy s cílem stanovit jejich vliv na sladění pracovní 

praxe s pracovními místy z hlediska míry zaměstnávání, a aby rovněž posoudila, proč 

některé členské státy produkují více žádostí o zahraniční pracovní a studijní stáže v oblasti 

odborného vzdělávání a přípravy, a aby vypracovala plán pro jejich větší zapojení; je 

přesvědčen o tom, že výsledné statistické údaje a hodnocení by měly být součástí 

přezkumu programu Erasmus+ uprostřed období a měly by v něm být zohledněny. 
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