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Изменение, внесено от Sepp Kusstatscher

Изменение 14
Съображение 1

1) Развиването на знанията, уменията 
и способностите на гражданите има
решаващо значение за 
конкурентоспособността и социалното 
единство в Общността. Поради това 
участието в обучение през целия живот и 
използването на квалификации следва да 
се насърчават и подобряват на 
национално и общностно равнище.

1) Придобиването, поддържането и 
разширяването на квалификациите от 
страна на гражданите е решаваща 
основа за социалното единство в 
Общността и за индивидуалното 
развитие и конкурентоспобност на 
гражданите. Поради това участието в 
обучение през целия живот и 
използването на квалификации следва да 
се насърчават и подобряват на 
национално и общностно равнище.

Or. de

Обосновка

The purpose of the European Qualifications Framework is to describe people’s qualifications. 
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This record creates a benefit for individuals and society, and the idea should be developed 
accordingly, instead of putting in first place a purely instrumental approach to education as a 
way to boost competitiveness. 

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 15
Съображение 1

1) Развиването на знанията, уменията и 
способностите на гражданите има
решаващо значение за 
конкурентоспособността и социалното 
единство в Общността. Поради това 
участието в обучение през целия живот и 
използването на квалификации следва да 
се насърчават и подобряват на 
национално и общностно равнище.

1) Развиването и признаването на 
знанията, уменията и способностите на 
всички граждани имат решаващо 
значение за конкурентоспособността и 
социалното единство в Общността. 
Поради това участието в обучение през 
целия живот на всички, особено на 
уязвимите членове на обществото, 
като например лица без квалификация, 
работници в напреднала възраст, лица, 
които рано са напуснали училище, 
безработни лица, мигранти или лица с 
увреждания, и използването на 
квалификации следва да се насърчават и 
подобряват на национално и общностно 
равнище.

Or. el

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 16
Съображение 1

1) Развиването на знанията, уменията и 
способностите на гражданите има
решаващо значение за 
конкурентоспособността и социалното 
единство в Общността. Поради това 
участието в обучение през целия живот и 
използването на квалификации следва да 
се насърчават и подобряват на 
национално и общностно равнище.

1) Развиването на знанията, уменията и 
способностите на гражданите и 
оценката на резултатите от 
обучението гарантират качеството на 
професионалната квалификация и 
имат решаващо значение за 
конкурентоспособността и социалното 
единство в Общността с оглед улесняване 
на презграничната професионална 
мобилност и удовлетворяване на 
изискванията за търсене и предлагане 
на европейския пазар на труда. Поради 
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това участието в обучение през целия 
живот и използването на квалификации 
следва да се насърчават и подобряват на 
национално и общностно равнище.

Or. el

Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 17
Съображение 1

1) Развиването на знанията, уменията и 
способностите на гражданите има 
решаващо значение за 
конкурентоспособността и социалното 
единство в Общността. Поради това 
участието в обучение през целия живот 
и използването на квалификации следва 
да се насърчават и подобряват на 
национално и общностно равнище.

1) Развиването на знанията, уменията и 
способностите на гражданите има 
решаващо значение за 
конкурентоспособността, качеството на 
работните места, трудовата заетост
и социалното единство в Общността. 
Поради това постоянното 
разпространение на актуални знания 
посредством висше образование или 
образование и обучение за работници, 
системното участие в обучение през 
целия живот и използването на 
квалификации следва да се насърчават и 
подобряват на национално и общностно 
равнище.

Or. el

Обосновка

(α) Up-to-date technological knowledge, skills and competence for workers not only have 
repercussions of an economic nature and in terms of competitivity (in the general sense), but 
also have an immediate impact on the lives of individual workers, improving job quality and 
creating more jobs.  (b) Specific measures are necessary for the dissemination of up-date 
technological knowledge at the workplace so as to promote as effectively as possible life-long 
learning which must however be organised on a systematic basis without discrimination or 
exclusion of any category of workers.
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Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 18
Съображение 2

2) Според заключенията на Европейския 
съвет в Лисабон през 2000 г. 
повишаването на прозрачността на 
квалификациите следва да бъде един от 
главните компоненти, необходими за 
приспособяване на образователните и 
учебните системи в Общността към 
потребностите на основаващото се на 
познания общество. Освен това, 
Европейският съвет в Барселона през 
2002 г. отправи призив едновременно за 
по-тясно сътрудничество в 
университетската сфера и за подобряване 
на прозрачността и на методите за 
признаване в областта на 
професионалното образование и 
обучение.

2) Според заключенията на Европейския 
съвет в Лисабон през 2000 г. 
повишаването на прозрачността на 
квалификациите следва да бъде един от 
главните компоненти, необходими както
за приспособяване на образователните и 
учебните системи в Общността към 
потребностите на основаващото се на 
познания общество, така и за 
насърчаване на мобилността и
трудовата заетост на работниците. 
Освен това, Европейският съвет в 
Барселона през 2002 г. отправи призив 
едновременно за по-тясно 
сътрудничество в университетската сфера 
и за подобряване на прозрачността и на 
методите за признаване в областта на 
професионалното образование и 
обучение.

Or. el

Обосновка

Reference to the link between measures to promote education and training for workers and 
increased mobility and employment opportunities. 

Изменение, внесено от Sepp Kusstatscher

Изменение 19
Съображение 5

5) В контекста на Копенхагенския 
процес, заключенията на Съвета и 
представителите на правителствата на 
държавите-членки, заседаващи в рамките 
на Съвета от 15 ноември 2004 г., относно 
бъдещите приоритети на засиленото 
европейско сътрудничество в областта на 
професионалното образование и 
обучение дадоха предимство на 
разработването на отворена и гъвкава 

5) В контекста на Копенхагенския 
процес, заключенията на Съвета и 
представителите на правителствата на 
държавите-членки, заседаващи в рамките 
на Съвета от 15 ноември 2004 г., относно 
бъдещите приоритети на засиленото 
европейско сътрудничество в областта на 
професионалното образование и 
обучение дадоха предимство на 
разработването на отворена и гъвкава 
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европейска квалификационна рамка, 
която се основава на прозрачност и 
взаимно доверие и която следва да бъде 
общ критерий, обхващащ едновременно 
образованието и обучението.

европейска квалификационна рамка, 
която се основава на прозрачност, 
понятност и взаимно доверие и която 
следва да бъде общ критерий, обхващащ 
едновременно образованието и 
обучението.

Or. de

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 20
Съображение 5a (ново)

5а) Необходимо е да се ускорят
преговорите за признаване на
квалификации, придобити чрез
неформално и неофициално
образование, в съответствие със
заключенията от заседанието на
Съвета на министрите на
образованието, младежта и културата
на 28 май 2004 г. относно
индивидуализацията и
утвърждаването на неформално и
неофициално образование.

Or. el

Изменение, внесено от Françoise Castex

Изменение 21
Съображение 5a (ново)

5а) Следва да се насърчава
утвърждаването на резултатите от
неофициално и неформално обучение, в
съответствие със заключенията на
Съвета относно общите европейски
принципи за индивидуализация и
утвърждаване на неофициално и
неформално обучение от 28 май 2004 г.

Or. fr
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Обосновка

This amendment alters the rapporteur's wording to place the emphasis on validating learning 
outcomes rather than the learning processes involved. (Translator's note: the second sentence 
of the justification does not affect the English version.)

Изменение, внесено от Sepp Kusstatscher

Изменение 22
Съображение 5a (ново)

(Не се отнася за българската езикова 
версия.)

Or. de

Обосновка

(Does not affect English version.)

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 23
Съображение 7

7) Настоящата препоръка взема под 
внимание Решение № 2241/2004/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 15 
декември 2004 г. относно единна рамка 
на Общността за прозрачност на 
професионалните квалификации и 
умения (Европас) и Препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета от 
[...] относно основни умения за обучение 
през целия живот.

7) Настоящата препоръка взема под 
внимание Решение № 2241/2004/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 15 
декември 2004 г. относно единна рамка 
на Общността за прозрачност на 
професионалните квалификации и 
умения (Европас) и Препоръка 
2006/962/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 
основни умения за обучение през целия 
живот.

Or. el

Изменение, внесено от Françoise Castex

Изменение 24
Съображение 8
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8) Настоящата препоръка е съвместима с 
рамката на европейското пространство за 
висше образование и характеристиките на 
образователния цикъл, приети от 
министрите на висшето образование на 
срещата им в Берген през м. май 2005 г. 

8) Настоящата препоръка е съвместима с 
рамката на европейското пространство за 
висше образование и характеристиките на 
образователния цикъл, договорени от 
министрите на висшето образование на 
45 европейски държави на срещата им в 
Берген през м. май 2005 г. и в рамките 
на процеса от Брюж и Копенхаген.

Or. fr

Обосновка

This amendment inserts a reference to the Bruges-Copenhagen Process relating to vocational 
training.

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 25
Съображение 8a (ново)

8а) В рамките на пето образователно и 
квалификационно ниво, 
затвърждаването на умения и 
квалификации, придобити чрез 
следгимназиално или кратко 
университетско обучение, при никакви 
обстоятелства няма за цел да уронва 
или заобикаля официалната 
национална образователна система и 
не води до придобиването на офицална 
академична квалификация, а води 
единствено до регистриране на знания, 
умения или способности, които да 
бъдат взети предвид на пазара на 
труда заедно с официалните 
академични квалификации.

Or. el

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 26
Съображение 8a (ново)
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8а) Заключенията на Съвета относно 
осигуряването на гаранции за качество 
в областта на професионалното 
образование и обучение от май 2004 г., 
препоръката относно по-нататъшно 
европейско сътрудничество в областта 
на осигуряването на качество на 
висшето образование от 15 февруари 
2006 г. и стандартите и насоките за 
гарантиране на качеството в 
европейското пространство за висше 
образование, договорени от 
министрите на висшето образование 
на срещата им в Берген през май 2004 
г., съдържат общи принципи за 
гарантиране на качеството, които 
следва да стоят в основата на 
прилагането на европейската 
квалификационна рамка, като, с оглед 
на подхода за класация на качеството 
на образование в световен мащаб, 
вниманието се съсредоточава не само 
върху университетите, но и върху 
конкретните изисквания на пазара на 
труда при същевременно зачитане на 
националните отговорности. 

Or. de

Изменение, внесено от Bernard Lehideux

Изменение 27
Съображение 9

9) Настоящата препоръка не се прилага за 
случаите, попадащи в приложното поле 
на Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 
2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации1, която 
предоставя права и задължения както на 
съответния национален орган, така и на 
мигранта. Позоваването на 

9) Настоящата препоръка не се прилага за 
случаите, попадащи в приложното поле 
на Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 септември 
2005 г. относно признаването на 
професионалните квалификации2, която 
предоставя права и задължения както на 
съответния национален орган, така и на
мигранта. Позоваването на 

  
1 OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
2 OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
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квалификационните нива на европейската 
квалификационна рамка не би следвало 
да засяга достъпа до пазара на труда, 
където професионалните квалификации 
са признати в съответствие с Директива 
2005/36/ЕО.

квалификационните нива на европейската 
квалификационна рамка не би следвало 
да засяга достъпа до пазара на труда, 
където професионалните квалификации 
са признати в съответствие с Директива 
2005/36/ЕО. Въпреки това, 
европейската квалификационна рамка 
може да се използва като референтна 
рамка при въвеждането на 
компенсационни мерки като 
предвидените в член 14 от Директива 
2005/36/ЕО. 

Or. fr

Обосновка

La directive 2005/36/CE donne la possibilité aux Etats membres d’instaurer des mesures de 
compensation afin d’éviter qu’un trop grand écart de niveau de compétences ne puisse exister 
entre un professionnel d’un Etat membre et un ressortissant communautaire souhaitant 
s’installer dans cet Etat membre pour y exercer le même métier.Sans se substituer ni remettre 
en cause les dispositions de la directive, le CEC doit pouvoir être utilisé par les autorités 
compétentes comme cadre de référence dans l’élaboration de mesures de compensation afin 
de renforcer le poids des résultats de l’apprentissage dans les conditions d’installation d’un 
ressortissant communautaire sur le territoire d’un Etat membre.Ceci est en particulier 
nécessaire pour garantir la qualité et la sécurité des biens et services produits par les 
professions ne demandant que le niveau minimum de qualification et pour lesquelles la 
directive pourrait conduire (par le biais de la clause d’équivalence N/N-1) à réduire à néant 
les exigences de qualification professionnelle posées par la profession.

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 28
Съображение 10

10) Целта на настоящата препоръка е да
се създаде обща референтна рамка, която
да служи като трансформиращ механизъм
между различните квалификационни
системи и техните нива, независимо дали
се отнася за общо и висше образование
или професионално образование и
обучение. Това ще увеличи
прозрачността, съпоставимостта и
преносимостта на квалификациите на
гражданите в различните държави-

10) Целта на настоящата препоръка е да
се създаде обща референтна рамка, която
да служи като трансформиращ механизъм
между различните квалификационни
системи и техните нива, независимо дали
се отнася за общо и висше образование
или професионално образование и
обучение. Това ще увеличи
прозрачността, взимната надеждност,
съпоставимостта, преносимостта и
признаването на квалификациите на
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членки. Европейската квалификационна
рамка следва също така да даде
възможност на международни секторни
организации да отнесат своите
квалификационни системи към обща
референтна точка, като по този начин
улеснят намирането на мястото на тези
квалификации в рамките на националните
квалификационни системи. Поради това
настоящата препоръка допринася за
постигане на по-общите цели за
насърчаване на обучението през целия
живот и повишаване на мобилността
на работниците и учащите. 

гражданите на национално и отраслово
равнище в различните държави-членки. 
Европейската квалификационна рамка
следва също така да даде възможност на
международни отраслови организации да
отнесат своите квалификационни системи
към обща референтна точка, като по този
начин улеснят съотнасянето спрямо
националните квалификации и
намирането на мястото на тези
квалификации в рамките на националните
квалификационни системи. Поради това, 
предвид незадължителния й характер, 
настоящата препоръка не премахва
или ограничава възможността всяка
държава-членка да избира
необходимото ниво на квалификация, 
което да способства за насърчаване на
обучението през целия живот, 
способността за наемане на работа и
международната мобилност на
работниците и учащите. 

Or. el

Изменение, внесено от Iles Braghetto

Изменение 29
Съображение 10

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
или професионално образование и 
обучение. Това ще увеличи 
прозрачността, съпоставимостта и 
преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни секторни
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
или професионално образование и 
обучение. Това ще увеличи 
прозрачността, съпоставимостта и 
преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. За целта държавите-членки ще 
насърчават политики за приобщаване 
на министерствата, които отговарят 
или до които следва да се извършва 
допитване по тези въпроси, за да се 
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референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на мобилността на 
работниците и учащите. 

гарантира, че референтната 
квалификационна рамка се използва по 
взаимно съгласие. Европейската 
квалификационна рамка следва също така 
да даде възможност на международни 
отраслови организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот във всички негови форми, по-
конкретно чрез признаване на 
еквивалентната стойност на
официалното, неофициалното и 
неформалното преподаване и обучение,
и за повишаване на мобилността на 
работниците и учащите на европейско 
равнище, като същевременно се 
насърчава обмяната на информация и 
придобит опит.

Or. it

Обосновка

It is vital that national government departments take concerted action to encourage the use of 
agreed European terms for qualifications and certificates.  There will be more effective 
mobility at European level in response to the school, university and vocational qualifications 
required by the employment market, thus improving our prospects of attaining the Lisbon 
Strategy objectives.

Изменение, внесено от Sepp Kusstatscher

Изменение 30
Съображение 10

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
или професионално образование и 

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
или професионално образование и 
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обучение. Това ще увеличи
прозрачността, съпоставимостта и
преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни секторни
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на мобилността на 
работниците и учащите.

обучение, и следва да насърчава 
прозрачността и съпоставимостта на 
удостоверенията, издадени на 
национално и отраслово равнище. Това 
ще подобри прозрачността, 
съпоставимостта, преносимостта и 
признаването на квалификациите и 
способностите на гражданите в 
различните държави-членки. 
Европейската квалификационна рамка 
следва също така да даде възможност на 
международни отраслови организации да 
отнесат своите квалификационни системи 
към обща референтна точка, като по този 
начин улеснят намирането на мястото на 
тези квалификации в рамките на 
националните квалификационни системи. 
Поради това настоящата препоръка 
трябва да се следва последователно и 
да се проявява взаимно доверие, за да се 
гарантира установяването на 
прозрачни принципи за гарантиране на 
качеството, тъй като настоящата 
препоръка може да допринесе и за 
постигане на по-общите цели за 
подобряване на възможностите за 
образование, насърчаване на обучението 
през целия живот и повишаване на 
приспособимостта, способността за 
наемане на работа и 
транснационалната мобилност на 
работниците и учащите.

Or. de

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 31
Съображение 10

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
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или професионално образование и 
обучение. Това ще увеличи 
прозрачността, съпоставимостта и 
преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни секторни
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на мобилността на 
работниците и учащите.

или професионално образование и 
обучение. Поради това европейската 
квалификационна рамка е замислена да 
бъде гъвкава и отворена при 
въвеждането й в националните 
системи, така че правилно да се 
очертава различната насоченост на 
образователната система -
академична, професионална и 
стопанска. С оглед на 
равностойността на общото и 
професионално образование и 
желанието за постигане на 
прозрачност между образователните 
системи, всяко ниво, описано в 
европейската квалификационна рамка, 
по правило следва да може да се 
достига по различни образователни и 
професионални пътища. Това ще 
увеличи прозрачността, съпоставимостта 
и преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни отраслови
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на мобилността на 
работниците и учащите.

Or. de

Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 32
Съображение 10

10) Целта на настоящата препоръка е
да се създаде обща референтна рамка, 

10) Целта на настоящата препоръка е 
да се създаде обща референтна рамка, 
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която да служи като трансформиращ 
механизъм между различните 
квалификационни системи и техните 
нива, независимо дали се отнася за общо 
и висше образование или професионално 
образование и обучение. Това ще увеличи 
прозрачността, съпоставимостта и 
преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни отраслови
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на мобилността на 
работниците и учащите. 

която да служи като трансформиращ 
механизъм между различните 
квалификационни системи и техните 
нива, независимо дали се отнася за общо 
и висше образование или професионално 
образование и обучение. Това ще увеличи 
прозрачността, ще улесни признаването 
на нивото на професионалните 
квалификации и ще подобри
съпоставимостта, взаимното доверие и 
сътрудничеството между 
националните и регионалните 
образователни системи и 
преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни отраслови
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на мобилността на 
работниците и учащите и разширяване 
на възможностите за осигуряване на 
заетост чрез насърчаване на обмена на 
умения, знания, опит и способности в 
целия ЕС. 

Or. el

Justification

Τhe EQF could be a useful instrument regarding wider cooperation and mutual trust between 
various educational institutions and the referencing and recognition of the levels of workers' 
qualifications and skills.  The link between measures to promote education and training for 
workers and enhanced mobility and employability is once more highlighted.
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Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 33
Съображение 10

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
или професионално образование и 
обучение. Това ще увеличи 
прозрачността, съпоставимостта и 
преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни отраслови
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на мобилността на 
работниците и учащите. 

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
или професионално образование и 
обучение. Това ще увеличи 
прозрачността, съпоставимостта,
преносимостта и признаването на 
квалификациите и уменията на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни отраслови
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на 
конкурентноспособността на пазара 
на труда, приспособимостта, 
личностното развитие, социалната 
интеграция и траснационалната 
мобилност на работниците и учащите. 

Or. el

Изменение, внесено от Françoise Castex

Изменение 34
Съображение 10

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 

10) Целта на настоящата препоръка е да 
се създаде обща референтна рамка, която 
да служи като трансформиращ механизъм 
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между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
или професионално образование и 
обучение. Това ще увеличи
прозрачността, съпоставимостта и 
преносимостта на квалификациите на 
гражданите в различните държави-
членки. Европейската квалификационна 
рамка следва също така да даде 
възможност на международни отраслови
организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на мобилността на 
работниците и учащите. 

между различните квалификационни 
системи и техните нива, независимо дали 
се отнася за общо и висше образование 
или професионално образование и 
обучение, и която следва да насърчава 
прозрачността по отношение на 
квалификационните удостоверения, 
издавани на национално и отраслово 
равнище. Това ще подобри 
прозрачността, съпоставимостта и 
признаването на квалификациите и 
уменията на гражданите в различните 
държави-членки. Европейската 
квалификационна рамка следва също така 
да даде възможност на международни 
отраслови организации да отнесат своите 
квалификационни системи към обща 
референтна точка, като по този начин 
улеснят намирането на мястото на тези 
квалификации в рамките на националните 
квалификационни системи. Поради това 
настоящата препоръка следва да се 
спазва последователно и трябва да бъде 
проявено взаимно доверие, за да се 
гарантира създаването на прозрачни 
принципи за осигуряване на 
качеството, тъй като настоящата 
препоръка също така допринася за 
постигане на по-общите цели за 
насърчаване на обучението през целия 
живот и повишаване на 
контурентноспособността на пазара 
на труда и транснационалната 
мобилност на работниците и учащите.

Or. fr

Justification

(Translator's note: justification does not apply to English version.)

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 35
Съображение 10 a (ново)
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10а) Без да засяга националните 
образователни системи и 
националните системи за 
професионално обучение, настоящата 
препоръка допринася за тяхното 
модернизиране, за обвързването на 
университетското образование и 
трудовата заетост и за изграждането 
на мостове между официалното, 
нешаблонното и неофициалното 
обучение.

Or. el

Изменение, внесено от Sepp Kusstatscher

Изменение 36
Съображение 10 a (ново)

10а) Настоящата препоръка има за цел 
да подобри координацията между 
образователните и учебните системи 
и да повиши стойността на 
неофициалното и нешаблонното 
обучение. Тя би могла да даде своя 
принос за текущото приспособяване на 
системите за обучение и последващо 
обучение и да насърчи хората да учат 
един от друг.

Or. de

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 37
Съображение 11

11) Настоящата препоръка e в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора, доколкото нейната цел е да 
подкрепя и допълва действията на 
държавите-членки чрез улесняване на по-
нататъшното сътрудничество между тях, 

11) Настоящата препоръка e в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора, доколкото нейната цел е да 
подкрепя и допълва действията на 
държавите-членки чрез улесняване на по-
нататъшното сътрудничество между тях, 
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за да се увеличи прозрачността и насърчи 
мобилността и обучението през целия 
живот. Настоящата резолюция е в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, тъй като тя не замества или 
определя националните 
квалификационни системи и/или 
квалификации. Европейската 
квалификационна рамка не описва 
конкретни квалификации или лични 
умения и дадена квалификация следва да 
бъде включена в подходящото ниво на 
европейска квалификационна рамка 
посредством съответната национална 
квалификационна система.

за да се увеличи прозрачността, 
взаимното доверие, преносимостта и 
признаването на квалификациите на 
гражданите и да се насърчи 
мобилността и обучението през целия 
живот в съответствие с националното 
законодателство и практика. 
Настоящата резолюция е в съответствие с 
принципа на пропорционалност, посочен 
в същия член, тъй като тя не замества или 
определя националните 
квалификационни системи и/или 
квалификации. Европейската 
квалификационна рамка не описва 
конкретни квалификации или лични 
умения и дадена квалификация следва да 
бъде отнесена към подходящото ниво на 
европейска квалификационна рамка 
посредством съответните национални 
квалификационни системи.

Or. el

Изменение, внесено от Elspeth Attwooll

Изменение 38
Съображение 11

11) Настоящата препоръка e в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора, доколкото нейната цел е да 
подкрепя и допълва действията на 
държавите-членки чрез улесняване на по-
нататъшното сътрудничество между тях, 
за да се увеличи прозрачността и насърчи 
мобилността и обучението през целия 
живот. Настоящата резолюция е в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, тъй като тя не замества или 
определя националните 
квалификационни системи и/или 
квалификации. Европейската 
квалификационна рамка не описва 
конкретни квалификации или лични 

11) Настоящата препоръка e в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, посочен в член 5 от 
Договора, доколкото нейната цел е да 
подкрепя и допълва действията на 
държавите-членки чрез улесняване на по-
нататъшното сътрудничество между тях, 
за да се увеличи прозрачността и насърчи 
мобилността и обучението през целия 
живот. Настоящата резолюция е в 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, посочен в същия 
член, тъй като тя не замества или 
определя националните или 
поднационални квалификационни 
системи и/или квалификации. 
Европейската квалификационна рамка не 
описва конкретни квалификации или 
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умения и дадена квалификация следва да 
бъде включена в подходящото ниво на 
европейска квалификационна рамка 
посредством съответната национална 
квалификационна система.

лични умения и дадена квалификация 
следва да бъде включена в подходящото 
ниво на европейска квалификационна 
рамка посредством съответната 
национална или поднационална
квалификационна система.

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 39
Препоръка 1

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне на 
квалификационните нива на различните 
квалификационни системи по отношение 
на обучението през целия живот;

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне на 
квалификационните нива на различните 
квалификационни системи по отношение 
на обучението през целия живот и 
определяне на квалификацонните нива 
съгласно националните системи, като 
същевременно се зачитат богатото 
разнообразие и характерните 
преимущества на териториите, 
съставляващи Европа;

Or. el

Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 40
Препоръка 1

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне на
квалификационните нива на различните 
квалификационни системи по отношение 
на обучението през целия живот;

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за насърчаване на 
признаването на квалификационните 
нива на различните квалификационни 
системи по отношение на обучението 
през целия живот и с оглед на 
поощряване на създаването на 
основаваща се на познания европейска 
икономика и постигането на възможно 
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най-пълна интеграция посредством 
европейски пазар на труда;

Or. fr

Justification

This amendment seeks to pinpoint the objectives of this proposal by gearing it towards the 
promotion of learning and knowledge in general, in accordance with the Lisbon strategy. The 
EQF should help to transform Europe into a knowledge-based economy so as to make its 
employment market more inclusive. That is the underlying purpose of this recommendation.

Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 41
Препоръка 1

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне на 
квалификационните нива на различните 
квалификационни системи по отношение 
на обучението през целия живот;

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне, оценка и 
признаване на квалификационните нива 
на различните квалификационни системи 
по отношение на обучението през целия 
живот, без дискриминация или 
изключване;

Or. el

Justification

Τhe EQF can provide a useful instrument for wider cooperation and mutual trust between 
different educational establishments and for the referencing and recognition of the levels of 
workers' qualifications and skills. It is also necessary to ensure equality and equal 
opportunities without exclusion or discrimination with regard to not only the recognition of 
qualifications and but also education and training within the context of lifelong learning.

Изменение, внесено от Gabriele Zimmer

Изменение 42
Препоръка 1

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне на 
квалификационните нива на различните 

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне на 
квалификационните нива на различните 
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квалификационни системи по отношение 
на обучението през целия живот;

квалификационни системи по отношение 
на обучението през целия живот, като 
същевременно се зачитат 
разнообразието на националните 
образователни системи и начинът, по 
който те си взаимодействат с 
националните пазари на труда, по-
специално от културна, икономическа, 
демократична, социална и лична гледна 
точка;

Or. en

Изменение, внесено от Sepp Kusstatscher

Изменение 43
Препоръка 1

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне на 
квалификационните нива на различните 
квалификационни системи по отношение 
на обучението през целия живот;

1. Използват европейската 
квалификационна рамка като референтен 
инструмент за съпоставяне на 
квалификационните нива на различните 
квалификационни системи по отношение 
на обучението през целия живот, като 
същевременно се зачитат и 
приобщават богатото разнообразие и 
характерните преимущества на 
териториите, съставляващи Европа;

Or. de

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 44
Препоръка 2

2. Установят съответствия между своята 
национална квалификационна система и 
европейската квалификационна рамка до 
2009 г., по-специално чрез съотнасяне по 
прозрачен начин на техните 
квалификационни нива към нивата, 
посочени в приложение І, и чрез 
разработване на национална 
квалификационна рамка, по 

2. Полагат усилия на доброволни 
начала, имайки предвид 
незадължителния характер на 
препоръката, да установят съответствия 
между своята национална 
квалификационна система и европейската 
квалификационна рамка до 2010 г., по-
специално чрез съотнасяне по прозрачен 
начин на техните квалификационни нива, 
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целесъобразност съгласно националното 
законодателство и практика;

без да се изключва подборът в рамките 
на европейската квалификационна 
рамка на онези лица, чиито 
квалификационни нива съответстват 
на националното законодателство и 
практика;

Or. el

Изменение, внесено от Gabriele Zimmer

Изменение 45
Препоръка 2

2. Установят съответствия между 
своята национална квалификационна 
система и европейската квалификационна 
рамка до 2009 г., по-специално чрез 
съотнасяне по прозрачен начин на 
техните квалификационни нива към 
нивата, посочени в приложение І, и чрез 
разработване на национална 
квалификационна рамка, по 
целесъобразност съгласно националното 
законодателство и практика;

2. Насърчават установяването на
съответствия между своята национална 
квалификационна система и европейската 
квалификационна рамка, по-специално 
чрез съотнасяне по прозрачен начин на 
техните квалификационни нива към 
нивата, посочени в приложение І, по 
целесъобразност, и чрез разработване на 
национална квалификационна рамка
съгласно националното законодателство 
и практика;

Or. en

Изменение, внесено от Iles Braghetto

Изменение 46
Препоръка 2

2. Установят съответствия между своята 
национална квалификационна система и 
европейската квалификационна рамка до 
2009 г., по-специално чрез съотнасяне по 
прозрачен начин на техните 
квалификационни нива към нивата, 
посочени в приложение І, и чрез 
разработване на национална 
квалификационна рамка, по 
целесъобразност съгласно националното 
законодателство и практика;

2. Установят съответствия между своята 
национална квалификационна система и 
европейската квалификационна рамка до 
2009 г., по-специално чрез съотнасяне по 
прозрачен начин на техните 
квалификационни нива към нивата, 
посочени в приложение І, и чрез 
разработване на национална 
квалификационна рамка, по 
целесъобразност съгласно националното 
законодателство и практика, с цел да се 
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осигурят гарантирани стандарти за 
качество, за да се даде възможност на 
гражданите да имат достъп до пазара 
на труда на всяка държава-членка, 
ползвайки се с еднакви привилегии;

Or. it

Justification

ECVET and Europass are useful instruments, but the EQF should guarantee that Member 
States can be certain about the quality of citizens' educational and vocational qualifications.

Изменение, внесено от Gabriele Zimmer

Изменение 47
Препоръка 3

3. Гарантират, че до 2011 г. всички 
нови квалификации и документи Европас, 
издавани от компетентните органи, ще 
съдържат ясна препратка към 
съответното ниво на европейската 
квалификационна рамка;

3. Насърчават взаимното доверие и 
сътрудничеството между държавите-
членки, за да гарантират, че всички 
нови квалификации и документи Европас, 
издавани от компетентните органи, ще 
съдържат ясна препратка към 
съответното ниво на европейската 
квалификационна рамка;

Or. en

Изменение, внесено от Elspeth Attwooll

Изменение 48
Препоръка 3

3. Гарантират, че до 2011 г. всички 
нови квалификации и документи 
Европас, издавани от компетентните 
органи, ще съдържат ясна препратка към 
съответното ниво на европейската 
квалификационна рамка;

3. Приемат мерки, по целесъобразност, 
така че до 2012 г. всички нови 
квалификационни удостоверения, 
дипломи и документи Европас, издавани 
от компетентните органи, да съдържат 
ясна препратка - посредством 
националните или поднационалните 
квалификационни системи - към 
съответното ниво на европейската 
квалификационна рамка;
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Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 49
Препоръка 3

3. Гарантират, че до 2011 г. всички 
нови квалификации и документи 
Европас, издавани от компетентните 
органи, ще съдържат ясна препратка 
към съответното ниво на европейската 
квалификационна рамка;

3. Увеличат своите усилия , за да 
гарантират, че до 2012 г. 
професионалните квалификации, 
дипломите и документите Европас, 
издавани от компетентните органи, 
могат да бъдат класифицирани на
съответното ниво на европейската 
квалификационна рамка;

Or. el

Изменение, внесено от Iles Braghetto

Изменение 50
Препоръка 3

3. Гарантират, че до 2011 г. всички нови 
квалификации и документи Европас, 
издавани от компетентните органи, ще 
съдържат ясна препратка към 
съответното ниво на европейската 
квалификационна рамка;

3. Гарантират, че до 2011 г. всички нови 
квалификации и документи Европас, 
издавани от компетентните органи, ще 
съдържат ясна препратка към 
съответното ниво на европейсктата 
квалификационна рамка, и че системата 
за признаване на удостоверенията за 
завършен курс се основава по-скоро на 
резултатите, отколкото на 
процесите, и може да бъде лесно 
разбрана от обучаващи организации и 
работодатели;

Or. it

Justification

Reforming qualifications and certificates will only be effective if the data contained in 
documents and certificates can be easily understood by the widest possible range of people 
for whom they are intended.
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Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 51
Препоръка 3 a (нова)

3a. Гарантират, че посредством 
социалния диалог всички работодатели 
в Европа предлагат на своите 
служители, в съответствие с 
националното законодателсто, 
истински възможности за обучение и 
за утвърждаване на техните знания и 
умения;

Or. fr

Justification

The EQF will have no impact unless employers play their part in encouraging training and 
lifelong learning. In order to be effective, the employers' input must be based on consultation 
and social dialogue.

Изменение, внесено от Iles Braghetto

Изменение 52
Препоръка 3 a (нова)

3a. Отчитат, че при европейската 
квалификационна рамка и свързани с 
нея мерки признаването на нови 
професионални квалификации, 
произтичащо от необходимостта от 
повишена осведоменост и устойчивост 
по отношение на околната среда и 
необходимостта от създаване на нови 
квалифицирани работни места в някои 
отрасли, които лесно могат да се 
удостоверят като такива в 
държавите-членки, като например 
инструкторите в областта на 
развлекателния риболов и 
длъжностните лица за защита на 
риболова в областта на търговския 
риболов.

Or. it
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Justification

The policy of exchanging and circulating good practice will raise public awareness of 
training opportunities at European level.

Изменение, внесено от Gabriele Zimmer

Изменение 53
Препоръка 4

4. Използват подход, основаващ се на
резултатите от обучението при 
определяне и описване на 
квалификациите и да насърчават 
утвърждаването на нешаблонното и 
неофициалното обучение според общите 
европейски принципи, установени в 
заключенията на Съвета от 28 май 2004 
г.;

4. Използват подход, който отчита 
вложените усилия и средства и 
резултатите от обучението при 
определяне и описване на 
квалификациите и да насърчават 
утвърждаването на нешаблонното и 
неофициалното обучение според общите 
европейски принципи, установени в 
заключенията на Съвета от 28 май 2004 
г., и да адаптират приложение І към 
този подход;

Or. en

Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 54
Препоръка 4а (нова)

4a. Обърнат особено внимание на 
утвърждаването на неофициалното 
обучение, получено от тези категории 
работници, които са най-склонни да 
станат обект на безработица или на 
несигурни форми на трудова заетост, 
за да се улесни за тях смяната на 
работа и да се гарантира, че не са 
изключени от пазара на труда;

Or. fr

Обосновка

The EQF must make it possible to recognise work-related competences which have not been 
recognised hitherto by the award of any qualification or certificate.  This is particularly 
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important for those categories of workers who may face the prospect of finding a new job as a 
result of industrial restructuring.

Изменение, внесено от Françoise Castex

Изменение 55
Препоръка 4а (нова)

4а. Започнат информационни и 
консултативни упражнения с всички 
социални партньори и професионални 
отрасли, за да се гарантира 
постепенното вземане под внимание на 
европейската квалификационна рамка, 
с цел признаването на 
квалификационните нива и 
правомощията в таблиците на 
длъжностите;

Or. fr

Обосновка

The system of incorporating national qualifications into the EQF should tie in with the 
recognised systems of classifying competences used by firms.

Изменение, внесено от Iles Braghetto

Изменение 56
Препоръка 4а (нова)

4а. Засилят и популяризират система, 
осигуряваща на европейските граждани 
постоянна, изчерпателна и широко 
разпространена информация за 
резултатите от транснационални 
пилотни проекти, въз основа на 
процедури, предназначени да използват 
придобития опит и да 
разпространяват добри практики. 

Or. it
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Обосновка

The policy of circulating good practice will raise public awareness of European training 
opportunities.

Изменение, внесено от Elspeth Attwooll

Изменение 57
Препоръка 5

5. Определят национален център за 
поддържане и координиране на връзката 
между националната квалификационна 
система и европейската квалификационна 
рамка.

5. Определят национален център за 
поддържане и координиране на връзката 
между националната или 
поднационалната квалификационна 
система и европейската квалификационна 
рамка.

Or. en

Изменение, внесено от Iles Braghetto

Изменение 58
Препоръка 5, уводна част

5. Определят национален център за 
поддържане и координиране на връзката 
между националната квалификационна 
система и европейската квалификационна 
рамка.

5. Създават национален център за 
поддържане и координиране на връзката 
между националната квалификационна 
система и европейската квалификационна 
рамка. Центърът следва да 
функционира на 
междуинституционална основа и да 
гарантира качеството на цялата 
система и прозрачността на връзките 
между квалификационните нива.

Функциите на центъра следва да 
включват: 

Функциите на центъра следва да 
включват: 

Or. it

Обосновка

It is vitally important to guarantee the quality and transparency of the links between 
qualification levels.
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Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 59
Препоръка 5, уводна част

5. Определят национален център за 
поддържане и координиране на връзката 
между националната квалификационна 
система и европейската квалификационна 
рамка.

5. Определят един или (в зависимост от 
структурата и изискванията на 
държавите-членки във всеки конкретен 
случай) няколко компетентни
национални органи за поддържане и 
координиране на връзката между 
националната квалификационна система 
и европейската квалификационна рамка.

Функциите на центъра следва да 
включват:

Функциите на тези органи следва да 
включват:

Or. de

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 60
Препоръка 5, уводна част

5. Определят национален център за 
поддържане и координиране на връзката 
между националната квалификационна 
система и европейската квалификационна 
рамка.

5. Определят национални 
координационни пунктове за 
поддържане и координиране на връзката 
между националната квалификационна 
система и европейската квалификационна 
рамка.

Функциите на центъра следва да 
включват:

Тези координационни пунктове следва 
да включват:

Or. en

Обосновка

Due to the devolved nature of education in certain Member States, the creation of a single 
national centre is inappropriate. Member States should be able to use existing structures 
responsible for the technical aspects of qualifications frameworks, even where this means 
several points for coordination, rather than adopting a top-down approach which could lead 
to duplication.
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Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 61
Препоръка 5, буква ба) (нова)

ба) гарантиране на равен достъп, без 
дискриминация или изключване, до 
образование през целия живот и 
програми за обучение, по-специално за 
по-ниско квалифицирани работници, 
мигранти, жени, лица с увреждания и 
младежи. 

Or. el

Обосновка

It is necessary to ensure equality and equal opportunities without exclusion or discrimination, 
regarding not only the recognition of qualifications but also education and training in the 
context of lifelong learning.

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 62
Препоръка 5, буква д)

д) осигуряване на участието на всички 
съответни национални заинтересовани 
лица, включително, в зависимост от 
националното законодателство и 
практика, на висши учебни, 
професионално-образователни и учебни 
заведения, социални партньори, сектори
и специалисти по съпоставка и 
използване на квалификации на 
европейско равнище;

д) осигуряване на участието на всички 
съответни национални заинтересовани 
лица, включително, в зависимост от 
националното законодателство и 
практика, на висши учебни, 
професионално-образователни и учебни 
заведения, икономически и социални 
партньори, отрасли и специалисти по 
съпоставка и използване на 
квалификации на европейско равнище;

Or. de

Изменение, внесено от Sepp Kusstatscher

Изменение 63
Препоръка 5, буква д)

д) осигуряване на участието на всички д) осигуряване на участието на всички 
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съответни национални заинтересовани 
лица, включително, в зависимост от 
националното законодателство и 
практика, на висши учебни, 
професионално-образователни и учебни 
заведения, социални партньори, сектори
и специалисти по съпоставка и 
използване на квалификации на 
европейско равнище;

съответни заинтересовани лица, 
включително, в зависимост от 
националното законодателство и 
практика, на висши учебни, 
професионално-образователни и учебни 
заведения, социални партньори, отрасли
и специалисти по съпоставка и 
използване на квалификации на 
европейско равнище;

Or. de

Обосновка

As an aspect of subsidiarity, education in the Member States is organised not only at national 
but also at regional and/or local level. So all levels of those concerned should be included.

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 64
Препоръка 5а (нова)

5а. Премахнат разделението между 
европейската система за признаване 
съгласно Директива 2005/36/ЕО 
(относно признаването на 
професионалните квалификации) и 
прозрачната система съгласно 
европейската квалификационна рамка 
(ЕКР), тъй като тези две системи ще 
съществуват едновременно като 
успоредни класификационни и 
оценъчни системи и подобно 
положение е противопоказно за 
професионалната мобилност; 
следователно на държавите-членки се 
препоръчва да включат Директива 
2005/36/ЕО в европейската 
квалификационна рамка, когато бъде 
приета препоръката относно 
създаването на европейска 
квалификационна рамка, в случай че се 
докаже, че ЕКР е по-добрият и 
изпълним инструмент; 

Or. de
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Изменение, внесено от Françoise Castex

Изменение 65
Препоръка 5а (нова)

5а. (и към Комисията) Да насърчават 
сътрудничеството и обмена между 
определените национални центрове, за 
да се гарантира запазването на 
осъвременени и прозрачни принципи за 
осигуряване на качество и да се 
гарантира взаимно доверие в 
националните сертификационни 
системи, без което ЕКР не може да 
съществува;

Or. fr

Обосновка

The EQF provides a benchmark for national certification systems. It cannot operate except on 
the basis of transparency, quality assurance and mutual confidence, which should be fostered 
by permanent contacts between Member States.

Изменение, внесено от Elspeth Attwooll

Изменение 66
Препоръка 6, буква б)

б) „национална квалификационна 
система“ означава всички аспекти на 
дейността на държавите-членки, свързани 
с признаването на обучението и други 
механизми, които свързват образованието 
и обучението с пазара на труда и 
гражданското общество. Това включва 
разработването и прилагането на 
институционални разпоредби и процеси, 
свързани с осигуряване на качеството, 
оценяване и присъждане на 
квалификации. Дадена национална 
квалификационна система може да се 
състои от няколко подсистеми и да 
включва национална квалификационна 
рамка; 

б) „национална квалификационна 
система“ означава всички аспекти на 
дейността на държавите-членки, свързани 
с признаването на обучението и други 
механизми, които свързват образованието 
и обучението с пазара на труда и 
гражданското общество. Това включва 
разработването и прилагането на 
институционални разпоредби и процеси, 
свързани с осигуряване на качеството, 
оценяване и присъждане на 
квалификации. Дадена национална 
квалификационна система може да се 
състои от няколко подсистеми и да 
включва национална и поднационални 
квалификационни рамки;
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Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 67
Намерение 1

1. Подкрепя държавите-членки при 
изпълнение на горепосочените функции и 
международните секторни организации 
при използване на референтни нива и 
принципи на европейската 
квалификационна рамка, посочени в 
настоящата препоръка, по-специално чрез 
улесняване на сътрудничеството и 
проверката, и разработване на 
подпомагащи и насочващи материали;

1. Подкрепя държавите-членки при 
изпълнение на горепосочените функции и 
международните отраслови организации 
при използване на референтни нива и 
принципи на европейската 
квалификационна рамка, посочени в 
настоящата препоръка, по-специално чрез 
активното участие на социалните 
партньори в пилотни проекти с 
подкрепата на Общността, чрез 
улесняване на сътрудничеството и 
проверката, включително чрез 
извършване на доброволни начала на 
прегледи от колеги, и разработване на 
подпомагащи и насочващи материали;

Or. el

Изменение, внесено от Iles Braghetto

Изменение 68
Намерение 2

2. Създаде консултативна група за 
европейската квалификационна рамка 
(която да включва представители на 
националните центрове, европейските 
социални партньори и други 
заинтересувани лица, по 
целесъобразност), за да контролира, 
координира и гарантира качеството и 
цялостната съгласуваност на процеса на 
съотнасяне на квалификационните 
системи към европейската 
квалификационна рамка. 

2. Създаде, в рамките на една година от 
датата на одобрение на настоящата 
препоръка, консултативна група за 
европейската квалификационна рамка 
(която да включва представители на 
националните центрове, европейските 
социални партньори и други 
заинтересувани лица, по 
целесъобразност), за да контролира, 
координира и гарантира качеството и 
цялостната съгласуваност на процеса на 
съотнасяне на квалификационните 
системи към европейската 
квалификационна рамка.
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Or. it

Обосновка

The Commission proposal provides for the setting up of an advisory group to monitor, 
coordinate and ensure the quality and overall coherence of the process of relating 
qualification systems to the EQF. To ensure the quality of qualifications can be assured as 
effectively and quickly as possible, it is important to set a time limit for setting up the advisory 
group.

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 69
Намерение 2

2. Създаде консултативна група за 
европейската квалификационна рамка 
(която да включва представители на 
националните центрове, европейските 
социални партньори и други 
заинтересувани лица, по 
целесъобразност), за да контролира, 
координира и гарантира качеството и 
цялостната съгласуваност на процеса на 
съотнасяне на квалификационните 
системи към европейската 
квалификационна рамка;

2. Създаде консултативна група за 
европейската квалификационна рамка,
която ще включва представители на 
националните центрове, европейските 
социални и икономически партньори, 
отговорните на национално равнище 
органи за образование и обучение и 
други заинтересувани лица, по 
целесъобразност, и ще контролира, 
координира и гарантира качеството и 
цялостната съгласуваност на процеса на 
съотнасяне на квалификационните 
системи към европейската 
квалификационна рамка.

Or. de

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 70
Намерение 2

2. Създаде консултативна група за 
европейската квалификационна рамка 
(която да включва представители на 
националните центрове, европейските 
социални партньори и други 
заинтересувани лица, по 
целесъобразност) за да контролират, 
координират и гарантират качеството и 

2. Създаде консултативна група за 
европейската квалификационна рамка 
(която да включва представители на 
националните координационни 
пунктове и други заинтересувани лица, 
по целесъобразност), за да контролира, 
координира и гарантира качеството и 
цялостната съгласуваност на процеса на 
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цялостната съгласуваност на процеса на 
съотнасяне на квалификационните 
системи към европейската 
квалификационна рамка;

съотнасяне на квалификационните 
системи към европейската 
квалификационна рамка. Правомощията 
и срокът на работа на групата следва 
да се преразглеждат от държавите-
членки на договорена дата;

Or. en

Обосновка

The establishment of an advisory group is important in terms of sharing experiences across 
the EU in the implementation of the EQF. Such a group will also help to foster trust between 
Member States education systems. Beyond the implementation phase, the functions and 
usefulness of the group must be reviewed however. Member States should decide when this 
review will take place, although it will be unlikely to happen before 2012.

Изменение, внесено от Françoise Castex

Изменение 71
Намерение 2 а (ново)

2а. Започне информационни и 
консултативни упражнения с 
професионалните отрасли и да създаде 
комисии за отраслов диалог на 
общностно равнище, за да се 
гарантира, че ЕКР е включена в
колективните споразумения и взета 
предвид при достъпа до трудова 
заетост във връзка с трансграничната 
професионална мобилност;

Or. fr

Обосновка

This undertaking seeks to transfer to Community level the links which exist at national level 
between training systems and firms, and between qualification levels and job levels.

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 72
Намерение 3
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3. Следи предприетите действия в 
отговор на настоящата препоръка и, пет 
години след приемането на препоръката, 
да докладва пред Европейския парламент 
и Съвета относно придобития опит и 
последиците в бъдеще, включително, при 
необходимост, евентуално 
преразглеждане на настоящата 
препоръка.

3. Следи, в сътрудничество с 
държавите-членки, предприетите 
действия в отговор на настоящата 
препоръка и, пет години след приемането 
на препоръката, да докладва пред 
Европейския парламент и Съвета относно 
придобития опит и последиците в 
бъдеще, включително, при необходимост, 
евентуално преразглеждане на 
настоящата препоръка.

Or. el

Изменение, внесено от Sepp Kusstatscher

Изменение 73
Намерение 3

3. Следи предприетите действия в 
отговор на настоящата препоръка и, пет 
години след приемането на препоръката, 
да докладва пред Европейския парламент 
и Съвета относно придобития опит и 
последиците в бъдеще, включително, при 
необходимост, евентуално 
преразглеждане на настоящата 
препоръка. 

3. Следи предприетите действия в 
отговор на настоящата препоръка, да ги 
разглежда и оценява в сътрудничество 
с държавите-членки и засегнатите 
лица и, пет години след приемането на 
препоръката, да докладва пред 
Европейския парламент и Съвета относно 
придобития опит и последиците в 
бъдеще, включително, при необходимост, 
евентуално преразглеждане на 
настоящата препоръка;

Or. de

Изменение, внесено от Thomas Mann

Изменение 74
Намерение 3

3. Следи предприетите действия в 
отговор на настоящата препоръка и, пет
години след приемането на препоръката, 
да докладва пред Европейския парламент 
и Съвета относно придобития опит и 
последиците в бъдеще, включително, при 
необходимост, евентуално 
преразглеждане на настоящата 

3. Следи предприетите действия в 
отговор на настоящата препоръка и, три
години след приемането на препоръката, 
да докладва пред Европейския парламент 
и Съвета относно придобития опит и 
последиците в бъдеще, включително, при 
необходимост, евентуално 
преразглеждане и редактиране на 
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препоръка. настоящата препоръка. 

Or. de

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 75
Намерение 3 а (ново)

3а. Насърчава, въз основа на общите 
европейски принципи, развитието и 
прилагането на европейска кредитна 
система за професионално образование 
и обучение (ECVET), която има за цел 
да улесни прехвърлянето, 
натрупването и признаването на 
резултатите от обучението, 
независимо как и къде са придобити.

Or. el

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 76
Намрение 3 б (ново)

3б. ЕКР трябва да бъде гъвкава, за да 
бъде използваема в комбинация със 
съществуващите отраслови 
инициативи за развитие на 
професионалните квалификации. Освен 
това, националните системи следва да 
се стремят към подкрепа на 
националните приоритети и 
стратегическо сближаване с 
държавите-членки на ЕС.

Or. el


