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La Comissió fa més inclusius l’Erasmus+ i el Cos
Europeu de Solidaritat
La Comissió ha adoptat un marc per augmentar la
inclusivitat i la diversitat del programa Erasmus + [ 

i del https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1326 ] Cos Europeu de Solidaritat [ 
 en el període 2021-2027. D’aquestahttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1725 ]

manera es materialitza el compromís de la presidenta de la Comissió Ursula  de reforçar devon der Leyen
manera substancial tots dos programes perquè no només augmenti el nombre de persones que poden estudiar
o fer un voluntariat en un altre país sinó que també s’hi incorporin cada vegada més persones amb menys
oportunitats.

Amb el marc de mesures inclusives, la Comissió fa un salt endavant en la millora de la igualtat i la inclusió en
l’Espai Europeu d’Educació i compleix la promesa continguda en el primer principi del pilar europeu dels drets
socials, que estableix que tothom té dret a una educació, formació i aprenentatge permanent inclusius i de
qualitat.

«El nostre estil de vida europeu mostra a les generacions més joves que tots junts som més forts. La inclusió i la
diversitat són part integral d’aquesta visió. És fonamental que ens esforcem per garantir que els programes de
la UE s’ajusten a aquesta ambició. La generació Erasmus ha esdevingut el millor ambaixador d’Europa perquè
poden explicar tot el que han viscut, i això comença amb els programes», ha declarat el vicepresident per a la
Promoció de l’Estil de Vida Europeu, .Margaritis Schinas

«És cabdal que fem que el nou Erasmus+ i el Cos europeu de solidaritat siguin més inclusius i diversos. Els
programes de la UE estan oberts a tothom, independentment de l’origen, el context socioeconòmic i les
condicions físiques, mentals o de salut. Aportarem més fons per acompanyar els qui necessiten més suport i per
arribar als qui no coneixen el programa o dubten sobre si participar-hi. Tothom ha de poder gaudir de les
mateixes oportunitats i tothom pot fer la seva aportació a la societat. Aquest és el valor de solidaritat en què
s’assenta el projecte europeu», ha declarat la comissària europea d’Innovació, Recerca, Cultura, Educació i
Joventut, l.Mariya Gabrie

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí [ 
/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/La_Comisi_n_hace_de_Erasmus__y_del_Cuerpo_Europeo_de_Solidaridad_unos_programas_m_s_inclusivos.pdf
]
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