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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. consideră că Erasmus+ este unul dintre 

pilonii principali pentru adaptarea 

populației europene la învățarea pe tot 

parcursul vieții; solicită Comisiei, prin 

urmare, să exploateze pe deplin 

dimensiunea învățării continue a 

programului, promovând și încurajând 

cooperarea transsectorială în cadrul 

programului Erasmus+, care este mult mai 

mare decât în cadrul programelor 

precedente, și să evalueze cooperarea 

transsectorială în cadrul evaluării la 

jumătatea perioadei a programului, care 

urmează a fi prezentată la sfârșitul anului 

2017; recunoaște faptul că proiectele și 

activitățile transsectoriale demonstrează 

potențialul de a îmbunătăți performanța 

programului; solicită încorporarea 

mobilității educaționale în toate 

programele de învățământ superior sau 

profesional, pentru a îmbunătăți calitatea 

învățământului superior și a sistemului 

VET, pentru a sprijini actualizarea 

abilităților profesionale, a competențelor 

persoanelor și dezvoltarea carierei lor, 

precum și a consolida conștientizarea 

competențelor dobândite datorită 

mobilității în toate sectoarele specifice și a 

promova cunoștințele referitoare la 

învățare, formare și activitățile pentru 

tineri; subliniază valoarea adăugată a 

acțiunilor VET din cadrul Erasmus+ pentru 

32. consideră că Erasmus+ este unul 

dintre pilonii principali pentru pregătirea 

cetățenilor statelor membre la învățarea pe 

tot parcursul vieții; solicită Comisiei, prin 

urmare, să exploateze pe deplin 

dimensiunea învățării continue a 

programului, promovând și încurajând 

cooperarea transsectorială în cadrul 

programului Erasmus+, care este mult mai 

mare decât în cadrul programelor 

precedente, și să evalueze cooperarea 

transsectorială în cadrul evaluării la 

jumătatea perioadei a programului, care 

urmează a fi prezentată la sfârșitul anului 

2017; recunoaște faptul că proiectele și 

activitățile transsectoriale demonstrează 

potențialul de a îmbunătăți performanța 

programului; solicită încorporarea 

mobilității educaționale în toate 

programele de învățământ superior sau 

profesional, pentru a îmbunătăți calitatea 

învățământului superior și a sistemului 

VET, pentru a sprijini actualizarea 

abilităților profesionale, a competențelor 

persoanelor și dezvoltarea carierei lor, 

precum și a consolida conștientizarea 

competențelor dobândite datorită 

mobilității în toate sectoarele specifice și a 

promova cunoștințele referitoare la 

învățare, formare și activitățile pentru 

tineri; subliniază valoarea adăugată a 

acțiunilor VET din cadrul Erasmus+ pentru 
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susținerea integrării sau reintegrării 

grupurilor dezavantajate în oportunitățile 

de formare educațională/vocațională, 

pentru a le facilita tranziția spre piața forței 

de muncă; solicită oportunități mai bune 

pentru elevii din învățământul profesional 

și tehnic de a efectua un stagiu de practică 

sau de a urma o parte din studii în țările 

învecinate, de exemplu finanțând 

cheltuielile de transport ale elevilor care 

continuă să locuiască în propria țară; 

susținerea integrării sau reintegrării 

grupurilor dezavantajate în oportunitățile 

de formare educațională/vocațională, 

pentru a le facilita tranziția spre piața forței 

de muncă; solicită oportunități mai bune 

pentru elevii din învățământul profesional 

și tehnic de a efectua un stagiu de practică 

sau de a urma o parte din studii în țările 

învecinate, de exemplu finanțând 

cheltuielile de transport ale elevilor care 

continuă să locuiască în propria țară; 

Or. en 

 

 


