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v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. meni, da je program Erasmus+ eden od 

poglavitnih stebrov za prilagajanje 

Evropejcev na vseživljenjsko učenje; zato 

poziva Komisijo, naj pri programu v celoti 

izkoristi njegovo razsežnost 

vseživljenjskega učenja, tako da spodbuja 

in spodbuja medsektorsko sodelovanje v 

okviru programa Erasmus+, ki so veliko 

večje kot pri predhodnih programih, ter naj 

medsektorsko sodelovanje ovrednoti v 

vmesni oceni programa, ki jo bo predložila 

ob koncu leta 2017; priznava, da lahko 

medsektorski projekti in dejavnosti 

povečajo uspešnost programa; poziva, naj 

se mobilnost na področju izobraževanja 

vključi v visokošolske programe ali 

programe poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, s čimer bi spodbujali 

kakovost sistemov visokega šolstva in 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

posameznikom pomagali pri nadgradnji 

njihovih poklicnih spretnosti in kompetenc 

ter poklicnem napredovanju, pa tudi 

okrepili ozaveščenost o kompetencah, 

pridobljenih z mobilnostjo v vseh ciljnih 

sektorjih ter spodbujali znanje o učenju, 

usposabljanju in mladinskem delu; 

poudarja, da imajo ukrepi programa 

Erasmus+ na področju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja veliko 

dodano vrednost, saj podpirajo 

vključevanje in ponovno vključevanje 

32. meni, da je program Erasmus+ eden 

od poglavitnih stebrov za pripravo 

državljanov držav članic na vseživljenjsko 

učenje; zato poziva Komisijo, naj pri 

programu v celoti izkoristi njegovo 

razsežnost vseživljenjskega učenja, tako da 

spodbuja in spodbuja medsektorsko 

sodelovanje v okviru programa Erasmus+, 

ki so veliko večje kot pri predhodnih 

programih, ter naj medsektorsko 

sodelovanje ovrednoti v vmesni oceni 

programa, ki jo bo predložila ob koncu leta 

2017; priznava, da lahko medsektorski 

projekti in dejavnosti povečajo uspešnost 

programa; poziva, naj se mobilnost na 

področju izobraževanja vključi v 

visokošolske programe ali programe 

poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 

s čimer bi spodbujali kakovost sistemov 

visokega šolstva in poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja, 

posameznikom pomagali pri nadgradnji 

njihovih poklicnih spretnosti in kompetenc 

ter poklicnem napredovanju, pa tudi 

okrepili ozaveščenost o kompetencah, 

pridobljenih z mobilnostjo v vseh ciljnih 

sektorjih ter spodbujali znanje o učenju, 

usposabljanju in mladinskem delu; 

poudarja, da imajo ukrepi programa 

Erasmus+ na področju poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja veliko 

dodano vrednost, saj podpirajo 
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prikrajšanih skupin v izobraževanje in 

poklicno usposabljanje z namenom 

izboljšanja njihovih možnosti za 

vključevanje na trg dela; poziva k 

zagotavljanju boljših priložnosti za 

udeležence poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, da bi lahko delovno prakso 

ali delni študij opravljali v sosednjih 

državah, na primer s kritjem potnih 

stroškov študentov, ki še naprej bivajo v 

svoji državi; 

vključevanje in ponovno vključevanje 

prikrajšanih skupin v izobraževanje in 

poklicno usposabljanje z namenom 

izboljšanja njihovih možnosti za 

vključevanje na trg dela; poziva k 

zagotavljanju boljših priložnosti za 

udeležence poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja, da bi lahko delovno prakso 

ali delni študij opravljali v sosednjih 

državah, na primer s kritjem potnih 

stroškov študentov, ki še naprej bivajo v 

svoji državi; 

Or. en 

 

 


