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Изменение 1
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф -1 а (нов)

Проект на становище Изменение

-1a. Счита, че основната цел на 
образованието следва да бъде 
развиването на потенциала на всеки 
човек и осигуряването на солидна 
основа за консолидиране на едно 
справедливо, демократично и мирно 
общество;

Or. en

Изменение 2
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф -1 б (нов)

Проект на становище Изменение

-1б. Отбелязва, че неравенството в 
доходите често е свързано с 
неравностойни възможности за 
достъп до образование, обучение и 
социална закрила;

Or. en

Изменение 3
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф -1 в (нов)

Проект на становище Изменение

-1в. Призовава държавите членки да 
увеличат публичните инвестиции в 
образованието и обучението, за да се 
преодолеят неравенствата по 
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отношение на достъпа до образование 
и качеството на обучението;

Or. en

Изменение 4
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 
членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на образование и учене през целия 
живот, насочени по-специално към 
недостига на цифрови умения и 
необходимостта от адаптиране към 
реалностите на цифровизираната 
икономика, както и от подготовка за 
бъдещото въздействие на изкуствения 
интелект върху пазара на труда; 
подчертава, че тези политики следва да 
насърчават личностното и общественото 
развитие, като същевременно се зачитат 
целите на енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика;

1. Призовава за непрекъснато 
подобряване на политиките на ЕС и 
държавите членки в областта на 
образованието и обучението за 
осигуряване на качествено образование 
и учене през целия живот, преодоляване 
на нарастващото несъответствие 
между търсените и предлаганите 
умения, особено в областта на 
цифровите технологии, както и 
умения за цифровото бъдеще, като 
например способност за работа в 
променяща се среда и адаптивност, 
творческо мислене, разрешаване на 
проблеми, критично мислене и 
медийна грамотност; отбелязва, че 
потенциалната бъдеща вълна от 
автоматизация може да окаже 
сериозно въздействие върху редица 
професии и отрасли и върху пазара на 
труда като цяло; отбелязва при все 
това, че по време на предходната 
автоматизация и технологична 
трансформация някои работни места 
са били закрити, но същевременно 
други работни места са били 
създадени, като нетният ефект е 
нулев или леко положителен, докато 
в същото време жизненият стандарт 
се е подобрил значително; подчертава, 
че политиките по заетостта следва да 
насърчават личностното и общественото 
развитие, наред с други неща, като 
същевременно се зачитат целите на 
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енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика;

Or. en

Изменение 5
Мартина Михелс

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 
членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на образование и учене през целия 
живот, насочени по-специално към 
недостига на цифрови умения и 
необходимостта от адаптиране към 
реалностите на цифровизираната 
икономика, както и от подготовка за 
бъдещото въздействие на изкуствения 
интелект върху пазара на труда; 
подчертава, че тези политики следва да 
насърчават личностното и общественото 
развитие, като същевременно се зачитат 
целите на енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика;

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 
членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на многоезично образование и право на 
учене през целия живот, насочени по-
специално към недостига на цифрови 
умения и необходимостта от разбиране 
и оформяне на реалностите на 
цифровизираната икономика и 
обществото, както и от подготовка за 
бъдещото въздействие на изкуствения 
интелект върху пазара на труда и 
обществената сфера; подчертава, че 
тези политики следва да насърчават 
личностното и общественото развитие, 
като същевременно се зачитат целите на 
енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика;

Or. en

Изменение 6
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 
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членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на образование и учене през целия 
живот, насочени по-специално към 
недостига на цифрови умения и 
необходимостта от адаптиране към 
реалностите на цифровизираната 
икономика, както и от подготовка за 
бъдещото въздействие на изкуствения 
интелект върху пазара на труда; 
подчертава, че тези политики следва да 
насърчават личностното и общественото 
развитие, като същевременно се зачитат 
целите на енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика;

членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на образование и учене през целия 
живот, които да са достъпни за всеки, 
насочени по-специално към недостига 
на цифрови умения и необходимостта от 
адаптиране към реалностите на 
цифровизираната икономика, както и от 
подготовка за бъдещото въздействие на 
изкуствения интелект върху пазара на 
труда; подчертава, че тези политики 
следва да насърчават личностното и 
общественото развитие, както и нови 
бъдещи възможности за работа, като 
същевременно се зачитат целите на 
енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика; качествено 
образование, достъп за всички и 
приобщаване; призовава държавите 
членки да ускорят изпълнението на 
специфичните за всяка държава 
препоръки.

Or. en

Изменение 7
Лара Волтерс, Ромео Франц

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 
членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на образование и учене през целия 
живот, насочени по-специално към 
недостига на цифрови умения и 
необходимостта от адаптиране към 
реалностите на цифровизираната 
икономика, както и от подготовка за 
бъдещото въздействие на изкуствения 
интелект върху пазара на труда; 
подчертава, че тези политики следва да 
насърчават личностното и общественото 

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 
членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на образование и учене през целия 
живот, насочени по-специално към 
недостига на цифрови умения и 
необходимостта от адаптиране към 
модерна, нисковъглеродна, устойчива 
икономика и реалностите на 
цифровизираната икономика, както и от 
подготовка за бъдещото въздействие на 
изкуствения интелект върху пазара на 
труда; подчертава, че тези политики 
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развитие, като същевременно се зачитат 
целите на енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика;

следва да насърчават личностното и 
общественото развитие, като 
същевременно се зачитат целите на 
енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика и на 
Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 8
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 
членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на образование и учене през целия 
живот, насочени по-специално към 
недостига на цифрови умения и 
необходимостта от адаптиране към 
реалностите на цифровизираната 
икономика, както и от подготовка за 
бъдещото въздействие на изкуствения 
интелект върху пазара на труда; 
подчертава, че тези политики следва да 
насърчават личностното и общественото 
развитие, като същевременно се зачитат 
целите на енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика;

1. Призовава за реално преразглеждане 
на политиките на ЕС и държавите 
членки в областта на образованието, 
обучението и уменията за осигуряване 
на образование и учене през целия 
живот, насочени по-специално към 
недостига на цифрови умения и 
необходимостта от адаптиране към 
реалностите на цифровизираната 
икономика, както и от подготовка за 
бъдещото въздействие на изкуствения 
интелект върху пазара на труда; 
подчертава, че тези политики следва да 
насърчават личностното и общественото 
развитие, като същевременно се зачитат 
целите на устойчивото развитие и на 
енергийния преход към 
нисковъглеродна икономика;

Or. en

Изменение 9
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф 2
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Проект на становище Изменение

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е 
прогнозен показател за слаби учебни 
резултати и обратно; настоява, че 
добре финансирано, качествено 
образование и система за обучение през 
целия живот могат да помогнат да се 
прекъсне този порочен кръг и да 
насърчават социалното приобщаване и 
равните възможности; подкрепя 
плановете за превръщане на 
европейското пространство за 
образование в реалност в обозримо 
бъдеще с цел да се позволи на всеки 
достъп до качествено образование; 
призовава Комисията да подпомогне 
държавите членки при реформирането и 
модернизирането на техните 
образователни системи, включително 
цифровото обучение;

2. настоява, че добре финансирано, 
качествено образование и система за 
обучение през целия живот могат да 
помогнат да се прекъсне този порочен 
кръг и да насърчават социалното 
приобщаване и равните възможности; 
подкрепя плановете за превръщане на 
европейското пространство за 
образование в реалност в обозримо 
бъдеще с цел да се позволи на всеки 
достъп до качествено образование; 
призовава Комисията да подпомогне 
държавите членки при реформирането и 
модернизирането на техните 
образователни системи, включително 
цифровото обучение;

Or. en

Изменение 10
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е прогнозен 
показател за слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено образование и 
система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности; подкрепя плановете за 
превръщане на европейското 
пространство за образование в реалност 
в обозримо бъдеще с цел да се позволи 

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често може да 
доведе до слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че адекватно 
финансирано и качествено образование 
и система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности; подкрепя плановете за 
превръщане на европейското 
пространство за образование в реалност 
в обозримо бъдеще с цел да се позволи 
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на всеки достъп до качествено 
образование; призовава Комисията да 
подпомогне държавите членки при 
реформирането и модернизирането на 
техните образователни системи, 
включително цифровото обучение;

на всеки достъп до качествено, 
ориентирано към бъдещето 
образование, в т.ч. придобиването на 
трансверсални основни умения, 
необходими за успех в бъдещето; 
подчертава значението на взаимното 
признаване на образователните 
квалификации в държавите членки; 
призовава Комисията да подпомогне, 
когато това е необходимо, държавите 
членки при реформирането и 
модернизирането на техните 
образователни системи, включително 
цифровото обучение; отбелязва при все 
това, че организацията на 
образователната система е в 
правомощията единствено на 
държавите членки.

Or. en

Изменение 11
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е прогнозен 
показател за слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено образование и 
система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности; подкрепя плановете за 
превръщане на европейското 
пространство за образование в реалност 
в обозримо бъдеще с цел да се позволи 
на всеки достъп до качествено 
образование; призовава Комисията да 
подпомогне държавите членки при 
реформирането и модернизирането на 
техните образователни системи, 

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е прогнозен 
показател за слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено образование и 
система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности, по-конкретно 
равнопоставеността на жените и 
мъжете; подкрепя плановете за 
превръщане на европейското 
пространство за образование в реалност 
в обозримо бъдеще с цел да се позволи 
на всеки достъп до качествено 
образование, в т.ч. на групите в 
неравностойно положение, хората с 
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включително цифровото обучение; мигрантски произход и лицата с 
увреждания; призовава Комисията да 
подпомогне държавите членки при 
реформирането и модернизирането на 
техните образователни системи, 
включително цифровото обучение, и да 
насърчи обмена на добри практики в 
рамките на програма „Еразъм+“;

Or. en

Изменение 12
Лара Волтерс, Ромео Франц

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е прогнозен 
показател за слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено образование и 
система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности; подкрепя плановете за 
превръщане на европейското 
пространство за образование в реалност 
в обозримо бъдеще с цел да се позволи 
на всеки достъп до качествено 
образование; призовава Комисията да 
подпомогне държавите членки при 
реформирането и модернизирането на 
техните образователни системи, 
включително цифровото обучение;

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е прогнозен 
показател за слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено образование и 
система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности; в тази връзка припомня 
първия, третия, четвъртия и 
единадесетия принцип от 
европейския стълб на социалните 
права и целите за устойчиво развитие 
и признава приноса на образованието 
и културата за благосъстоянието на 
хората и обществата; подкрепя 
плановете за превръщане на 
европейското пространство за 
образование в реалност в обозримо 
бъдеще с цел да се позволи на всеки 
достъп до качествено образование; 
призовава Комисията да подпомогне 
държавите членки при реформирането и 
модернизирането на техните 
образователни системи, включително 
цифровото обучение;
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Or. en

Изменение 13
Петер Полак

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е прогнозен 
показател за слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено образование и 
система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности; подкрепя плановете за 
превръщане на европейското 
пространство за образование в реалност 
в обозримо бъдеще с цел да се позволи 
на всеки достъп до качествено 
образование; призовава Комисията да 
подпомогне държавите членки при 
реформирането и модернизирането на 
техните образователни системи, 
включително цифровото обучение;

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е прогнозен 
показател за слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено и 
приобщаващо образование и системи 
за обучение през целия живот могат да 
помогнат да се прекъсне този порочен 
кръг, да насърчават социалното 
приобщаване и равните възможности и 
по този начин да отключат пълния 
потенциал на съответните лица; 
подкрепя плановете за превръщане на 
европейското пространство за 
образование в реалност в обозримо 
бъдеще с цел да се позволи на всеки 
достъп до качествено образование; 
призовава Комисията да подпомогне 
държавите членки при реформирането и 
модернизирането на техните 
образователни системи, включително 
цифровото обучение;

Or. en

Изменение 14
Мартина Михелс

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност често е прогнозен 

2. подчертава, че социалната 
неравнопоставеност и 
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показател за слаби учебни резултати и 
обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено образование и 
система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности; подкрепя плановете за 
превръщане на европейското 
пространство за образование в реалност 
в обозримо бъдеще с цел да се позволи 
на всеки достъп до качествено 
образование; призовава Комисията да 
подпомогне държавите членки при 
реформирането и модернизирането на 
техните образователни системи, 
включително цифровото обучение;

образователните институции, 
допускащи сегрегация, често са 
прогнозен показател за слаби учебни 
резултати и обратно; настоява, че добре 
финансирано, качествено образование и 
система за обучение през целия живот 
могат да помогнат да се прекъсне този 
порочен кръг и да насърчават 
социалното приобщаване и равните 
възможности; подкрепя плановете за 
превръщане на европейското 
пространство за образование в реалност 
в обозримо бъдеще с цел да се позволи 
на всеки достъп до качествено 
образование; призовава Комисията да 
подпомогне държавите членки при 
реформирането и модернизирането на 
техните образователни системи, 
включително цифровото обучение и 
висококачественото преподаване;

Or. en

Изменение 15
Петер Полак

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; Подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 

3. заявява, че висококачествените, 
достъпни и приобщаващи образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст играят ключова роля върху 
успешното развитие и учене и 
благосъстоянието на децата в 
краткосрочен план и създават 
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дългосрочен план; градивните елементи за подобряване на 
по-късните резултати, социалното 
приобщаване и пригодността за 
заетост в дългосрочен план;

Or. en

Изменение 16
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; Подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план;

3. заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, а в още по-голяма степен 
— върху децата, принадлежащи към по-
малко привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план;

Or. en

Изменение 17
Лара Волтерс, Ромео Франц

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 

3. заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
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имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план;

имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, а в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди и върху децата със 
специални нужди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план; следователно 
призовава Комисията да създаде 
Европейска гаранция за децата с 
подходящо финансиране и добре 
замислени услуги за подпомагане;

Or. en

Изменение 18
Мартина Михелс

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи, като 
например умения за разрешаване на 
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дългосрочен план; конфликти и проблеми и социално и 
демократично поведение, за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план;

Or. en

Изменение 19
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план;

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства и за 
насърчаване на социалната 
интеграция; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план;

Or. en

Изменение 20
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета, и в 
още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план;

3. Заявява, че качественото образование 
и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) 
имат положително въздействие върху 
всички деца, момчета и момичета,и 
особено върху децата с увреждания и, 
в още по-голяма степен — върху децата, 
принадлежащи към по-малко 
привилегировани социално-
икономически среди, като по този начин 
допринасят за намаляване на 
социалните неравенства; подчертава, че 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст оказват въздействие върху 
развитието, ученето и благосъстоянието 
на децата в краткосрочен план и 
създават градивните елементи за 
подобряване на по-късните резултати в 
дългосрочен план;

Or. en

Изменение 21
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху 
младите хора и хората с по-малко 
възможности, е от ключово значение за 
стимулирането на устойчив и 
приобщаващ растеж, основан на 
знанието, в контекста на нарастващия 
недостиг на умения и несъответствията 
в един бързо променящ се свят, особено 
в ерата на цифровизацията; подчертава 
значението на обучението по 
предприемачество, за да се мотивират 
младите хора да избират да участват в 
стопанска дейност;

4. счита, че инвестирането в човешки 
капитал, в т.ч. в младите хора и хората 
с по-малко възможности, е от ключово 
значение за стимулирането на устойчив 
и приобщаващ растеж, основан на 
знанието, в контекста на нарастващия 
недостиг на умения, най-вече в 
областите на науките, 
технологиите, инженерството и 
математиката, и несъответствията в 
една променлива работна среда, особено 
в ерата на цифровизацията; подчертава 
значението на непрекъснатото 
развитие на уменията, включително 
на трансверсалните умения; 
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отбелязва ролята на обучението по 
предприемачество, за да се мотивират 
младите хора да избират да участват в 
стопански дейности;

Or. en

Изменение 22
Мартина Михелс

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху 
младите хора и хората с по-малко 
възможности, е от ключово значение за 
стимулирането на устойчив и 
приобщаващ растеж, основан на 
знанието, в контекста на нарастващия 
недостиг на умения и несъответствията 
в един бързо променящ се свят, особено 
в ерата на цифровизацията; подчертава 
значението на обучението по 
предприемачество, за да се мотивират 
младите хора да избират да участват в 
стопанска дейност;

4. счита, че инвестирането в модерна и 
демократична образователна среда, с 
особен акцент върху младите хора и 
хората с по-малко възможности, е от 
ключово значение за стимулирането на 
устойчив, качествен и приобщаващ 
растеж, основан на знанието, в 
контекста на нарастващия недостиг на 
умения и несъответствията в един бързо 
променящ се свят, особено в ерата на 
цифровизацията; подчертава значението 
на обучението по предприемачество, за 
да се мотивират младите хора да 
избират да участват в стопанска 
дейност, от една страна; и 
подчертава значението на 
образованието за себереализацията и 
за възможността за участие в 
демократична общност, от друга 
страна;

Or. en

Изменение 23
Сабине Ферхайен

Проект на становище
Параграф 4
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Проект на становище Изменение

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху младите 
хора и хората с по-малко възможности, 
е от ключово значение за стимулирането 
на устойчив и приобщаващ растеж, 
основан на знанието, в контекста на 
нарастващия недостиг на умения и 
несъответствията в един бързо 
променящ се свят, особено в ерата на 
цифровизацията; подчертава значението 
на обучението по предприемачество, за 
да се мотивират младите хора да 
избират да участват в стопанска 
дейност;

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху младите 
хора и хората с по-малко възможности, 
е от ключово значение за стимулирането 
на устойчив и приобщаващ растеж, 
основан на знанието, в контекста на 
нарастващия недостиг на умения и 
несъответствията в един бързо 
променящ се свят, особено в ерата на 
цифровизацията; подчертава значението 
на обучението по предприемачество, за 
да се мотивират младите хора да 
избират да участват в стопанска 
дейност, и подчертава, че уменията, 
свързани с грамотността в областта 
на цифровите технологии и медиите, 
следва да бъдат съществена част от 
образователните политики и да 
включват, наред с другото, 
кибербезопасност, киберхигиена, 
киберотговорност и защита на 
данните;

Or. en

Изменение 24
Лара Волтерс, Ромео Франц

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху младите 
хора и хората с по-малко възможности, 
е от ключово значение за стимулирането 
на устойчив и приобщаващ растеж, 
основан на знанието, в контекста на 
нарастващия недостиг на умения и 
несъответствията в един бързо 
променящ се свят, особено в ерата на 
цифровизацията; подчертава значението 
на обучението по предприемачество, за 

4. Счита, че структурните 
инвестиции в човешки капитал и 
националните образователни 
системи, с особен акцент върху 
младите хора и хората с по-малко 
възможности, е от ключово значение за 
стимулирането на устойчив и 
приобщаващ растеж, основан на 
знанието, в контекста на нарастващия 
недостиг на умения и несъответствията 
в един бързо променящ се свят, особено 
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да се мотивират младите хора да 
избират да участват в стопанска 
дейност;

в ерата на цифровизацията; подчертава 
значението на обучението по 
предприемачество, за да се мотивират 
младите хора да избират да участват в 
стопанска дейност, и счита, че е нужно 
да се положат повече усилия за 
привличане на момичетата към 
науките, технологиите, 
инженерството и математиката; 
подчертава също така важния принос 
на професионалното образование за 
постигането на целите на 
Европейския зелен пакт;

Or. en

Изменение 25
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху младите 
хора и хората с по-малко възможности, 
е от ключово значение за стимулирането 
на устойчив и приобщаващ растеж, 
основан на знанието, в контекста на 
нарастващия недостиг на умения и 
несъответствията в един бързо 
променящ се свят, особено в ерата на 
цифровизацията; подчертава значението 
на обучението по предприемачество, за 
да се мотивират младите хора да 
избират да участват в стопанска 
дейност;

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху младите 
хора и хората с по-малко възможности, 
включително хората с мигрантски 
произход, е от ключово значение за 
стимулирането на устойчив и 
приобщаващ растеж, основан на 
знанието, в контекста на нарастващия 
недостиг на умения и несъответствията 
в един бързо променящ се свят, особено 
в ерата на цифровизацията; подчертава 
значението на обучението по 
предприемачество от ранна възраст, за 
да се мотивират младите хора да 
избират да участват в стопанска дейност 
и да се насърчи екологичната, 
цифровата и финансовата 
грамотност сред младите поколения;

Or. en
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Изменение 26
Петер Полак

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху младите 
хора и хората с по-малко възможности, 
е от ключово значение за стимулирането 
на устойчив и приобщаващ растеж, 
основан на знанието, в контекста на 
нарастващия недостиг на умения и 
несъответствията в един бързо 
променящ се свят, особено в ерата на 
цифровизацията; подчертава значението 
на обучението по предприемачество, за 
да се мотивират младите хора да 
избират да участват в стопанска 
дейност;

4. Счита, че инвестирането в човешки 
капитал, с особен акцент върху младите 
хора, и по-специално тези, които не 
участват в никаква форма на 
заетост, образование или обучение, и 
хората с по-малко възможности, е от 
ключово значение за стимулирането на 
устойчив и приобщаващ растеж, 
основан на знанието, в контекста на 
нарастващия недостиг на умения и 
несъответствията в един бързо 
променящ се свят, особено в ерата на 
цифровизацията; подчертава значението 
на обучението по предприемачество, за 
да се мотивират младите хора да 
избират да участват в стопанска 
дейност;

Or. en

Изменение 27
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4a. Призовава Комисията и 
държавите членки да засилят 
мерките за насърчаване на 
качественото чиракуване в Европа и 
да проучат начини за създаване на 
европейски устав за чиракуването;

Or. en
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Изменение 28
Петер Полак

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. Счита, че европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат да 
предоставят възможности за по-
добър достъп до информация и за 
активно приобщаване на младите хора, 
особено на тези, които живеят в 
селските и отдалечените райони;

5. Счита, че европейските структурни и 
инвестиционни фондове играят 
ключова роля в подобряването на 
достъпа до информация и в активното 
приобщаване на младите хора, особено 
на тези, които живеят в селските и 
отдалечените райони;

Or. en

Изменение 29
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. Счита, че европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат да 
предоставят възможности за по-добър 
достъп до информация и за активно 
приобщаване на младите хора, особено 
на тези, които живеят в селските и 
отдалечените райони;

5. Счита, че европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат да 
предоставят възможности за по-добър 
достъп до образователни материали и 
информация и за активно приобщаване 
на младите хора, особено на тези, които 
живеят в селските и отдалечените 
райони; във връзка с това отбелязва, 
че иновативните техники за 
преподаване и учене, съчетани с 
достъп до източници на цифрова 
информация, могат да играят важна 
роля;

Or. en

Изменение 30
Лара Волтерс, Ромео Франц
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Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. Счита, че европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат да 
предоставят възможности за по-добър 
достъп до информация и за активно 
приобщаване на младите хора, особено 
на тези, които живеят в селските и 
отдалечените райони;

5. Счита, че европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат да 
предоставят възможности за по-добър 
достъп до информация и за активно 
приобщаване на младите хора, особено 
на тези, които живеят в селските и 
отдалечените райони или в райони с 
намаляващо население;

Or. en

Изменение 31
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. Счита, че европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат да 
предоставят възможности за по-добър 
достъп до информация и за активно 
приобщаване на младите хора, особено 
на тези, които живеят в селските и 
отдалечените райони;

5. Счита, че европейските структурни и 
инвестиционни фондове могат да 
предоставят възможности за по-добър 
достъп до информация и за активно 
приобщаване на младите хора, особено 
на тези, които живеят в селските и 
отдалечените райони и хората с 
мигрантски произход;

Or. en

Изменение 32
Лара Волтерс, Ромео Франц

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6.посочва, че през 2018 г. в ЕС 16,5 % от 
лицата на възраст 20—34 години — 

6. посочва, че през 2018 г. в ЕС 16,5 % 
от лицата на възраст 20-34 години — 
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един на всеки шест младежи — не 
работят, не учат и не се обучават 
(NEET) 1, и че делът на 
преждевременно напусналите училище 
е бил 10,6 %2; признава, че тези цифри 
са толкова ниски, колкото и през 
първото тримесечие на 2008 г., и най-
ниската, тъй като тези данни започнаха 
да се събират през първото тримесечие 
на 2006 г.; при все това призовава 
Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията си за намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище и процента на незаетите с 
работа, учене или обучение, както и да 
подобрят образователните резултати, 
като се отчитат регионалните различия, 
както и да прилагат всеобхватни 
стратегии за превенция и да ангажират 
лицата, преждевременно напускащи 
училище, в образованието и обучението;

един на всеки шест младежи — не 
работят, не учат и не се обучават 
(NEET)1, и че делът на преждевременно 
напусналите училище е бил 10,6 %2, 
както и че младите хора в 
неравностойно положение са 
изложени на по-висок риск да 
останат незаети с работа, учене или 
обучение или да заемат 
нискоквалифицирани, нестабилни или 
нископлатени работни места; 
признава, че тези цифри са на същото 
равнище като през първото тримесечие 
на 2008 г., и на най-ниското си равнище, 
откакто тези данни започнаха да се 
регистрират през първото тримесечие на 
2006 г.; при все това призовава 
Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията си за намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище и процента на лицата, незаети 
с работа, учене или обучение, както и да 
подобрят образователните резултати, 
като се вземат предвид регионалните и 
демографичните различия, както и да 
прилагат всеобхватни стратегии за 
превенция и да ангажират лицата, 
преждевременно напускащи училище, в 
образование и обучение; подкрепя 
превръщането на съществуващата 
гаранция за младежта в постоянен 
инструмент, при условие че този 
инструмент се финансира по 
подходящ начин;

_______________ ____________
1 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
eurostat-news/-/DDN-20190627-1

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

2 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/32
17494/10164469/KS-EI-19-001-EN-
N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

Or. en

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190627-1
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10164469/KS-EI-19-001-EN-N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-b1fb9973d096
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Изменение 33
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6.посочва, че през 2018 г. в ЕС 16,5 % от 
лицата на възраст 20—34 години — 
един на всеки шест младежи — не 
работят, не учат и не се обучават 
(NEET)1, и че делът на преждевременно 
напусналите училище е бил 10,6 %2; 
признава, че тези цифри са на същото 
равнище като през първото тримесечие 
на 2008 г., и на най-ниското си равнище, 
откакто тези данни започнаха да се 
регистрират през първото тримесечие на 
2006 г.; при все това призовава 
Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията си за намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище и процента на незаетите с 
работа, учене или обучение, както и да 
подобрят образователните резултати, 
като се отчитат регионалните различия, 
както и да прилагат всеобхватни 
стратегии за превенция и да ангажират 
лицата, преждевременно напускащи 
училище, в образованието и обучението;

6. посочва, че през 2018 г. в ЕС 16,5 % 
от лицата на възраст 20-34 години — 
един на всеки шест младежи — не 
работят, не учат и не се обучават 
(NEET)1; отбелязва обаче, че между 
държавите членки съществуват 
големи разлики в дела на NEET, като 
Швеция и Нидерландия са с най-ниско 
равнище на такива хора — съответно 
8,0 % и 8,4 %, а Гърция (26,8 %) и 
Италия (28,9 %) имат най-голям дял 
неработещи, неучещи и необучаващи 
се млади хора; освен това посочва, че 
делът на преждевременно напусналите 
училище през 2018 г. е бил 10,6 %2; 
признава, че тези цифри са на същото 
равнище като през първото тримесечие 
на 2008 г., и на най-ниското си равнище, 
откакто тези данни започнаха да се 
регистрират през първото тримесечие на 
2006 г.; при все това призовава 
Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията си за намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище и процента на незаетите с 
работа, учене или обучение, както и да 
подобрят образователните резултати, 
като се отчитат регионалните различия, 
както и да прилагат всеобхватни 
стратегии за превенция и да ангажират 
лицата, преждевременно напускащи 
училище, в образованието и обучението;

____________ ____________
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b1fb9973d096 b1fb9973d096

Or. en

Изменение 34
Петер Полак

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6.посочва, че през 2018 г. в ЕС 16,5 % от 
лицата на възраст 20—34 години — 
един на всеки шест младежи — не 
работят, не учат и не се обучават 
(NEET)1, и че делът на преждевременно 
напусналите училище е бил 10,6 %2; 
признава, че тези цифри са на същото 
равнище като през първото тримесечие 
на 2008 г., и на най-ниското си равнище, 
откакто тези данни започнаха да се 
регистрират през първото тримесечие на 
2006 г.; при все това призовава 
Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията си за намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище и процента на незаетите с 
работа, учене или обучение, както и да 
подобрят образователните резултати, 
като се отчитат регионалните различия, 
както и да прилагат всеобхватни 
стратегии за превенция и да ангажират 
лицата, преждевременно напускащи 
училище, в образованието и обучението;

6. посочва, че през 2018 г. в ЕС 16,5 % 
от лицата на възраст 20-34 години — 
един на всеки шест младежи — не 
работят, не учат и не се обучават 
(NEET)1, и че делът на преждевременно 
напусналите училище е бил 10,6 %2; 
признава, че тези цифри са на същото 
равнище като през първото тримесечие 
на 2008 г., и на най-ниското си равнище, 
откакто тези данни започнаха да се 
регистрират през първото тримесечие на 
2006 г.; при все това призовава 
Комисията и държавите членки да 
увеличат усилията си за намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище и процента на незаетите с 
работа, учене или обучение, по-
конкретно сред лицата в 
неравностойно социално положение, 
както и да подобрят образователните 
резултати, като се отчитат регионалните 
различия, както и да прилагат 
всеобхватни стратегии за превенция и 
да ангажират лицата, преждевременно 
напускащи училище, в образованието и 
обучението;

____________ ____________
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N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

N.pdf/33ab6c0c-a0c6-5294-3948-
b1fb9973d096

Or. en

Изменение 35
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. Настоятелно призовава държавите 
членки да насърчават 
сътрудничеството между образованието 
и предприятията с цел преодоляване на 
несъответствията между търсените и 
предлаганите умения, включително чрез 
насърчаване на техническите и 
цифровите умения, както и 
професионалното обучение и двойните 
проучвания, и да въведат ефективни и 
всеобхватни методологии за признаване 
и валидиране на неформалното и 
самостоятелното учене;

7. Настоятелно призовава държавите 
членки допълнително да насърчават 
сътрудничеството между образованието 
и предприятията с цел преодоляване на 
настоящите и бъдещите 
несъответствия между търсените и 
предлаганите умения, включително чрез 
насърчаване на техническите и 
цифровите умения, както и 
професионалното и дуалното обучение, 
и да въведат ефективни и всеобхватни 
методологии за признаване и 
валидиране на неформалното и 
самостоятелното учене;

Or. en

Изменение 36
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. Настоятелно призовава държавите 
членки да насърчават сътрудничеството 
между образованието и предприятията с 
цел преодоляване на несъответствията 
между търсените и предлаганите 
умения, включително чрез насърчаване 
на техническите и цифровите умения, 

7. настоятелно призовава държавите 
членки да насърчават сътрудничеството 
между образованието и предприятията с 
цел преодоляване на несъответствията 
между търсените и предлаганите 
умения, включително чрез насърчаване 
на техническите, предприемаческите и 
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както и професионалното обучение и 
двойните проучвания, и да въведат 
ефективни и всеобхватни методологии 
за признаване и валидиране на 
неформалното и самостоятелното учене;

цифровите умения, както и 
професионалното и дуалното обучение, 
и да въведат ефективни и всеобхватни 
методологии за взаимно признаване и 
валидиране на уменията, дипломите и 
квалификациите, както и на 
неформалното и самостоятелното учене 
с цел да се насърчи мобилността; 
подчертава необходимостта от 
ефективно прилагане на Инициатива 
за мрежи от европейски 
университети с оглед на това 
европейските университети да се 
превърнат в еталон за високи 
постижения и иновации;

Or. en

Изменение 37
Мартина Михелс

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. Настоятелно призовава държавите 
членки да насърчават сътрудничеството 
между образованието и предприятията с 
цел преодоляване на несъответствията 
между търсените и предлаганите 
умения, включително чрез насърчаване 
на техническите и цифровите умения, 
както и професионалното обучение и 
двойните проучвания, и да въведат 
ефективни и всеобхватни методологии 
за признаване и валидиране на 
неформалното и самостоятелното учене;

7. Настоятелно призовава държавите 
членки да насърчават сътрудничеството 
между образованието и предприятията с 
цел преодоляване на несъответствията 
между търсените и предлаганите 
умения, включително чрез насърчаване 
на техническите и цифровите умения, 
както и професионалното обучение и 
дуалното образование и обучение, и да 
въведат ефективни и всеобхватни 
методологии за признаване и 
валидиране на неформалното и 
самостоятелното учене;

Or. en

Изменение 38
Лара Волтерс, Ромео Франц
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Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. Настоятелно призовава държавите 
членки да насърчават сътрудничеството 
между образованието и предприятията с 
цел преодоляване на несъответствията 
между търсените и предлаганите 
умения, включително чрез насърчаване 
на техническите и цифровите умения, 
както и професионалното обучение и 
двойните проучвания, и да въведат 
ефективни и всеобхватни методологии 
за признаване и валидиране на 
неформалното и самостоятелното учене;

7. Настоятелно призовава държавите 
членки да насърчават сътрудничеството 
между образованието и предприятията с 
цел насърчаване на нисковъглеродна 
местна и регионална икономика, 
както и преодоляване на 
несъответствията между търсените и 
предлаганите умения, включително чрез 
насърчаване на техническите и 
цифровите умения, както и 
професионалното и дуалното обучение, 
и да въведат ефективни и всеобхватни 
методологии за признаване и 
валидиране на неформалното и 
самостоятелното учене;

Or. en

Изменение 39
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7a. Заявява, че фондовете за 
образование и обучение в ЕС трябва да 
бъдат ориентирани в по-голяма 
степен към намаляване на 
неравенството по отношение на 
достъпа до образование, социалната 
интеграция и възможностите; 
призовава за поставяне на акцент 
върху целенасочени мерки, 
съсредоточени върху най-
необлагодетелстваните лица, 
включително децата мигранти и 
децата бежанци;

Or. en



AM\1197851BG.docx 29/37 PE646.882v01-00

BG

Изменение 40
Андреа Бочкор, Милан Звер

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. Призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 
системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на уменията, 
по-специално на групите в 
неравностойно положение, 
включително на хората с мигрантски 
произход; отново заявява своята 
подкрепа за гражданското образование в 
училищата като основен стълб на 
развитието на европейската демокрация;

8. призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 
системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на уменията, 
по-специално на групите в 
неравностойно положение; отново 
заявява своята подкрепа за 
гражданското образование в училищата 
като основен стълб на развитието на 
европейската демокрация;

Or. en

Изменение 41
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. Призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 
системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на 
уменията, по-специално на групите в 
неравностойно положение, включително 
на хората с мигрантски произход; 
отново заявява своята подкрепа за 
гражданското образование в училищата 
като основен стълб на развитието на 
европейската демокрация;

8. призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 
системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот, както и за повишаване 
на квалификацията и 
преквалификация на работната сила, 
особено на хората с по-ниски равнища 
на образование, на работниците, 
които са заети в отрасли с висок риск 
от елиминиране в близко бъдеще, на 
хората, близки до пенсионната 
възраст, както и на групите в 
неравностойно положение, включително 
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на хората с мигрантски произход; 
отново заявява своята подкрепа за 
гражданското образование в училищата 
като основен стълб на развитието на 
европейската демокрация;

Or. en

Изменение 42
Сабине Ферхайен
Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. Призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 
системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на уменията, 
по-специално на групите в 
неравностойно положение, включително 
на хората с мигрантски произход; 
отново заявява своята подкрепа за 
гражданското образование в училищата 
като основен стълб на развитието на 
европейската демокрация;

8. призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 
системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на уменията, 
по-специално на групите в 
неравностойно положение, включително 
на хората с мигрантски произход; 
отново заявява своята подкрепа за 
гражданското образование в училищата 
като основен стълб на развитието на 
европейската демокрация; подчертава, 
че образованието на възрастните, 
обучението и ученето през целия 
живот имат положително 
въздействие върху личността, 
икономиката и обществото.

Or. en

Изменение 43
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 

8. призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 



AM\1197851BG.docx 31/37 PE646.882v01-00

BG

системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на уменията, 
по-специално на групите в 
неравностойно положение, включително 
на хората с мигрантски произход; 
отново заявява своята подкрепа за 
гражданското образование в училищата 
като основен стълб на развитието на 
европейската демокрация;

системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на уменията, 
по-специално на групите в 
неравностойно положение, включително 
на хората, и по-конкретно младежите, 
с мигрантски произход; подчертава 
необходимостта образователните 
системи да насърчават 
здравословните навици, по-специално 
практикуването на спорт, тъй като 
те значително допринасят за 
социалното приобщаване и 
интеграцията, и отново заявява 
подкрепата си за гражданското 
образование в училищата като основен 
стълб на развитието на европейската 
демокрация;

Or. en

Изменение 44
Петер Полак

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 
системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на уменията, 
по-специално на групите в 
неравностойно положение, включително 
на хората с мигрантски произход; 
отново заявява своята подкрепа за 
гражданското образование в училищата 
като основен стълб на развитието на 
европейската демокрация;

8. призовава за повишаване на 
качеството и ефективността на 
системите за образование и обучение, за 
укрепване на всеобхватното учене през 
целия живот и повишаване на уменията, 
по-специално на групите в 
неравностойно положение, включително 
ромите и хората с мигрантски 
произход; отново заявява своята 
подкрепа за гражданското образование в 
училищата като основен стълб на 
развитието на европейската демокрация;

Or. en
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Изменение 45
Мартина Михелс

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8a. Призовава за поставяне на по-
голям акцент върху насърчаването на 
участието на момичетата и жените 
в дисциплините на науката, 
технологиите, инженерството, 
изкуствата и математиката, в 
училище, в обучения и в проучвания; 
включително подкрепа за прехода към 
професионален живот и започване на 
стопанска дейност;

Or. en

Изменение 46
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 8 a (нов)

Проект на становище Изменение

8a. Подчертава значението на 
изучаването на чужди езици за 
повишаване на мобилността на 
студентите и на работниците и за 
постигане на целта на Европейския 
съвет от Барселона за владеене на два 
други езика освен майчиния;

Or. en

Изменение 47
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 9
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Проект на становище Изменение

9. счита, че един всеобхватен подход 
към образователните политики, със 
силна политическа и обществена 
подкрепа, е от съществено значение за 
процеса на реформи в образованието, и 
че за постигането на тези цели е от 
съществено значение да се включат 
както обществото като цяло, така и 
всички имащи отношение и 
заинтересовани страни, включително 
родителите;

9. счита, че един всеобхватен подход 
към образователните политики, със 
силна политическа и обществена 
подкрепа, е от съществено значение за 
процеса на реформи в образованието и 
че за постигането на тези цели е от 
съществено значение да се включи 
обществото като цяло, както и всички 
имащи отношение и заинтересовани 
страни, включително родителите;

Or. en

Изменение 48
Мартина Михелс

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. счита, че един всеобхватен подход 
към образователните политики, със 
силна политическа и обществена 
подкрепа, е от съществено значение за 
процеса на реформи в образованието, и 
че за постигането на тези цели е от 
съществено значение да се включат 
както обществото като цяло, така и 
всички имащи отношение и 
заинтересовани страни, включително 
родителите;

9. счита, че един всеобхватен подход 
към образователните политики, със 
силна политическа и обществена 
подкрепа, е от съществено значение за 
процеса на реформи в образованието, и 
че за постигането на тези цели е от 
съществено значение да се включат 
както обществото като цяло, така и 
всички имащи отношение и 
заинтересовани страни, включително 
учителите и родителите;

Or. en

Изменение 49
Сабине Ферхайен

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)
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Проект на становище Изменение

9a. Подчертава, че в днешния все по-
взаимосвързан и взаимозависим свят 
владеенето на чужди езици е 
жизненоважно умение, което дава 
възможност на хората да 
взаимодействат с обществото по по-
непосредствен и смислен начин, като 
същевременно бъдат по-добре 
подготвени да се конкурират и да 
успяват в глобалните общество и 
икономика; Поради това призовава 
държавите членки да изпълнят целта 
всички граждани да изучават поне два 
чужди езика, като изучаването 
започва в ранна възраст, както е 
посочено в заключенията на Съвета 
от декември 2017 г.;

Or. en

Изменение 50
Бернар Гета

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че ефективното управление и 
подходящото финансиране за всички 
образователни институции, 
съвременните качествени образователни 
ресурси и обучение, мотивираните и 
компетентни преподаватели, както и 
ученето през целия живот, са от 
решаващо значение за постигането на 
равнопоставеност, многообразие и 
високи постижения в образованието; 
подчертава необходимостта от 
привличане в преподавателската 
професия на по-голям брой мотивирани 
кандидати със солиден академичен или 
професионален опит и педагогически 
компетенции;

10. счита, че ефективното управление и 
подходящото финансиране за всички 
образователни институции, 
съвременните качествени образователни 
ресурси, инструменти и обучение, 
мотивираните и компетентни 
преподаватели, на които се заплаща 
добре, както и ученето през целия 
живот, са от решаващо значение за 
постигането на равнопоставеност, 
многообразие и високи постижения в 
образованието; подчертава 
необходимостта от привличане в 
преподавателската професия на по-
голям брой мотивирани кандидати със 
солиден академичен или професионален 
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опит и педагогически компетенции;

Or. en

Изменение 51
Даце Мелбарде

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че ефективното управление и 
подходящото финансиране за всички 
образователни институции, 
съвременните качествени образователни 
ресурси и обучение, мотивираните и 
компетентни преподаватели, както и 
ученето през целия живот, са от 
решаващо значение за постигането на 
равнопоставеност, многообразие и 
високи постижения в образованието; 
подчертава необходимостта от 
привличане в преподавателската 
професия на по-голям брой мотивирани 
кандидати със солиден академичен или 
професионален опит и педагогически 
компетенции;

10. счита, че ефективното управление и 
подходящото финансиране за всички 
образователни институции, 
съвременните качествени образователни 
ресурси и обучение, мотивираните и 
компетентни преподаватели, както и 
ученето през целия живот, са от 
решаващо значение за постигането на 
равнопоставеност, многообразие и 
високи постижения в образованието; в 
този контекст подчертава стремежа 
към постигане на баланс между 
половете в преподаването и 
необходимостта от привличане в 
преподавателската професия на по-
голям брой мотивирани кандидати със 
солиден академичен или професионален 
опит и педагогически компетенции; 
отбелязва, че липсата на подходящо 
възнаграждение за учителите и 
служителите в редица държави 
членки е основна причина, поради 
която понастоящем в тях липсват 
мотивирани специалисти в тази 
област;

Or. en

Изменение 52
Моника Семедо, Ирена Йовева, Бернар Гета, Лоранс Фаренг

Проект на становище
Параграф 10
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Проект на становище Изменение

10. счита, че ефективното управление и 
подходящото финансиране за всички 
образователни институции, 
съвременните качествени образователни 
ресурси и обучение, мотивираните и 
компетентни преподаватели, както и 
ученето през целия живот, са от 
решаващо значение за постигането на 
равнопоставеност, многообразие и 
високи постижения в образованието; 
подчертава необходимостта от 
привличане в преподавателската 
професия на по-голям брой мотивирани 
кандидати със солиден академичен или 
професионален опит и педагогически 
компетенции;

10. счита, че ефективното управление и 
подходящото финансиране за всички 
образователни институции, 
съвременните качествени образователни 
ресурси и обучение, мотивираните и 
компетентни преподаватели, както и 
ученето през целия живот, са от 
решаващо значение за постигането на 
равнопоставеност, многообразие и 
високи постижения в образованието; 
подчертава необходимостта от 
привличане в преподавателската 
професия на по-голям брой мотивирани 
кандидати със солиден академичен или 
професионален опит и педагогически 
компетенции; призовава за осигуряване 
на непрекъснато качествено обучение 
за учителите и обучаващите;

Or. en

Изменение 53
Лара Волтерс, Ромео Франц

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита, че ефективното управление и 
подходящото финансиране за всички 
образователни институции, 
съвременните качествени образователни 
ресурси и обучение, мотивираните и 
компетентни преподаватели, както и 
ученето през целия живот, са от 
решаващо значение за постигането на 
равнопоставеност, многообразие и 
високи постижения в образованието; 
подчертава необходимостта от 
привличане в преподавателската 
професия на по-голям брой мотивирани 
кандидати със солиден академичен или 
професионален опит и педагогически 

10. счита, че ефективното управление и 
подходящото финансиране за всички 
образователни институции, 
съвременните качествени образователни 
ресурси и обучение, мотивираните и 
компетентни преподаватели, както и 
ученето през целия живот, са от 
решаващо значение за постигането на 
равнопоставеност, многообразие и 
високи постижения в образованието; 
подчертава необходимостта от 
привличане в преподавателската 
професия на по-голям брой мотивирани 
кандидати със солиден академичен или 
професионален опит и педагогически 
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компетенции; компетенции; подчертава, че това 
може да се постигне единствено чрез 
увеличаване на привлекателността 
на учителската професия и на 
преподавателската кариера чрез, 
наред с другото, адекватни заплати и 
системи за подпомагане на 
учителите;

Or. en

Изменение 54
Лара Волтерс

Проект на становище
Параграф 10 a (нов)

Проект на становище Изменение

10a. призовава Комисията и 
държавите членки да прехвърлят своя 
макроикономически подход към 
насърчаване на социалните 
инвестиции в публичния сектор; във 
връзка с това призовава Комисията да 
използва клаузата за гъвкавост на 
Пакта за стабилност и растеж, за да 
даде възможност на държавите 
членки да увеличат инвестициите в 
политики в областта на културата и 
младежта, в образованието и 
обучението и в научните изследвания, 
по-специално като изключат тези 
инвестиции от изчисляването на 
националните бюджетни разходи.

Or. en


