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Изменение 1
Zigmantas Balčytis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отчита важната роля, която играят 
качественото образование и обучение по 
отношение на устойчивия 
икономически растеж на Европа, и 
изразява дълбоко съжаление, че това не 
е изтъкнато сред десетте приоритетни 
мерки, предложени от Комисията в 
нейния Годишен обзор на растежа;

1. отчита важната роля, която играят 
качественото образование и обучение по 
отношение на 
конкурентоспособността и 
устойчивия икономически растеж на 
Европа, и изразява дълбоко съжаление, 
че това не е изтъкнато сред десетте 
приоритетни мерки, предложени от 
Комисията в нейния Годишен обзор на 
растежа;

Or. en

Изменение 2
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че Европа трябва има 
образовани граждани, с цел засилване 
на икономическия растеж, и припомня, 
че е от изключително значение 
постигането на достъпност на 
основното образование за всички;

2. изтъква, че Европа трябва има 
образовани граждани, с цел 
подобряване на достъпа до трудова 
заетост, което е предпоставка за 
засилване на икономическия растеж, и 
припомня, че всеобщият достъп до 
образование е основно право и че е от 
изключително значение насърчаването 
на възможно най-широк достъп до 
образование на всички равнища, 
включително университет;

Or. fr

Изменение 3
Zigmantas Balčytis



PE467.140v01-00 4/17 AM\870382BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че Европа трябва има 
образовани граждани, с цел засилване 
на икономическия растеж, и припомня, 
че е от изключително значение 
постигането на достъпност на основното 
образование за всички;

2. насърчава Комисията да подобри 
равния достъп до качествено 
образование и обучение на всички 
равнища, както и възможностите за 
обучение през целия живот; изтъква, 
че Европа трябва има образовани 
граждани, с цел засилване на 
икономическия растеж, и припомня, че е 
от изключително значение постигането 
на достъпност на основното 
образование за всички;

Or. en

Изменение 4
Marco Scurria

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че Европа трябва има 
образовани граждани, с цел засилване 
на икономическия растеж, и припомня, 
че е от изключително значение 
постигането на достъпност на основното 
образование за всички;

2. изтъква, че Европа трябва има 
образовани граждани, с цел засилване 
на икономическия растеж, и припомня, 
че е от изключително значение 
постигането на достъпност на основното 
образование за всички, както и 
засилването на интеграцията на 
образованието и работата, а също и 
на академичните и бизнес средите;

Or. it

Изменение 5
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. изразява съжаление относно 
високия процент на безработица сред 
младите хора и негативното й  
краткосрочно, средносрочно и 
дългосрочно макроикономическо и 
социалноикономическо влияние;  
приветства призивите на Комисията 
за справяне със структурните 
предизвикателства, които 
повишават още повече процента на 
безработица сред младите хора, като 
например чрез предприемане на мерки 
по отношение на преждевременното 
напускане на училище, подобряване на 
достъпа до образование и обучение, 
либерализиране на лишените от 
гъвкавост пазари на труда и 
признаване на професионалните 
квалификации;

Or. en

Изменение 6
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква значението на 
продължителните и значителни 
инвестиции в образованието, 
квалифицирането и обучението по 
време на целия живот на учителите 
при същевременно поддържане на
координирани усилия в целия ЕС за 
постигане на други общи цели в 
областта на образованието;

4. изтъква значението на 
предоставянето на системите за 
образование и обучение на 
финансовите средства, необходими за 
увеличаването на технологичните им 
ресурси и за предоставянето на 
възможност за учителите и други 
участващи лица да продължават да 
се обучават и да усъвършенстват 
своите умения, например чрез 
обучения на работното място, 
предвид на това, че инвестициите в 
образованието и обучението са мярка 
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на икономическата политика, както 
и с оглед на големите разходи, 
породени от маргинализирането на 
по- младите поколения в социално и 
трудово отношение, особено в 
страни, в които населението 
намалява с бързи темпове; наред с 
това изтъква необходимостта от 
поддържане на координирани усилия в 
целия ЕС за постигане на други общи 
цели в областта на обучението през 
целия живот; 

Or. it

Изменение 7
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква значението на 
продължителните и значителни 
инвестиции в образованието, 
квалифицирането и обучението по 
време на целия живот на учителите при 
същевременно поддържане на 
координирани усилия в целия ЕС за 
постигане на други общи цели в 
областта на образованието;

4. изтъква значението на 
продължителните и значителни 
инвестиции, и особено на публичните 
инвестиции, в образованието, 
квалифицирането и обучението по 
време на целия живот на учителите при 
същевременно поддържане на 
координирани усилия в целия ЕС за 
постигане на други общи цели в 
областта на образованието;

Or. fr

Изменение 8
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изтъква значението на 
продължителните и значителни 
инвестиции в образованието, 
квалифицирането и обучението по 
време на целия живот на учителите при 
същевременно поддържане на 
координирани усилия в целия ЕС за 
постигане на други общи цели в 
областта на образованието;

4. изтъква значението на 
продължителните и значителни 
инвестиции в образованието, 
квалифицирането и обучението по 
време на целия живот на учителите при 
същевременно поддържане на 
координирани усилия в целия ЕС за 
постигане на други общи цели в 
областта на образованието; изразява 
съжаление относно факта, че в много 
национални бюджети се наблюдава 
явно намаляване на публичните 
разходи и инвестиции в областта на 
образованието;

Or. en

Изменение 9
Marco Scurria

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква значението на 
продължителните и значителни 
инвестиции в образованието, 
квалифицирането и обучението по 
време на целия живот на учителите при 
същевременно поддържане на 
координирани усилия в целия ЕС за 
постигане на други общи цели в 
областта на образованието;

4. изтъква значението на 
продължителните и значителни 
инвестиции в образованието, 
квалифицирането и обучението по 
време на целия живот на учителите при 
същевременно поддържане на 
координирани усилия в целия ЕС за 
постигане на други общи цели в 
областта на образованието; изтъква 
ключовата роля на програмата 
"Leonardo da Vinci", която цели 
развитие на нови способности и 
умения;

Or. it
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Изменение 10
Seán Kelly

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня необходимостта от 
отдаването на приоритет на 
публичните инвестиции в области, 
които благоприятстват устойчивия 
растеж, като например 
научноизследователската дейност, 
иновациите и образованието, особено 
във времена на фискална 
консолидация;

Or. en

Изменение 11
Silvia Costa

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изтъква, че връзките между 
системите за обучение, включително 
производствената система и 
териториалните мрежи за 
обществени услуги, агенциите и 
институтите за предоставяне на 
насоки, както и агенциите и 
институтите за 
оценка/сертифициране на умения,  
следва да станат център на по-
голямо внимание и по-интензивни 
усилия;

Or. it



AM\870382BG.doc 9/17 PE467.140v01-00

BG

Изменение 12
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява, че ролята на образованието, 
от най-ранните години на развитие до
основното и висшето образование, 
както и професионалното обучение и 
обучението за възрастни, следва да 
продължава да се използва в рамките 
на единния пазар;

5. настоява, че ролята на образованието, 
от най-ранните години на развитие до
висшето образование, включително
професионалното обучение, както и 
обучението през целия живот, следва 
да се развие и да се подкрепи с реална 
политическа решимост;

Or. fr

Изменение 13
Marco Scurria

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоява, че ролята на образованието, 
от най-ранните години на развитие до 
основното и висшето образование, както 
и професионалното обучение и 
обучението за възрастни, следва да 
продължава да се използва в рамките на 
единния пазар;

5. настоява, че ролята на образованието, 
от най-ранните години на развитие до 
основното и висшето образование, както 
и професионалното обучение и 
обучението за възрастни, включително 
предаването на знания и умения, 
следва да продължава да се използва в 
рамките на единния пазар;

Or. it

Изменение 14
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. призовава държавите-членки да 
предприемат по-конкретни мерки за 
справяне с безработицата сред 
младите хора (напр. програми за 
обучение, професионална 
квалификация, гаранции за младите 
хора и др.);

Or. en

Изменение 15
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. като изтъква необходимостта от 
много по-амбициозни цели, отбелязва 
общата цел за намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище до под 10 % в срок до 2020 г. и
настоятелно приканва Комисията да 
разгледа огромните разлики между 
държавите-членки и по този начин да 
гарантира, че всички критерии, които 
измерват постигнатото, са съвместими и 
че се взема под внимание дългосрочната 
перспектива;

6. одобрява целта на Стратегия "ЕС 
2020" за намаляване до под 10% на 
дела на младите хора на възраст 
между 18 и 24 години, които 
напускат системата на 
образованието, и настоятелно 
приканва държавите-членки да 
представят, във възможно най-
кратък срок, практически мерки за 
реформа и планове за постигане на 
тази цел; изтъква необходимостта от 
много по-амбициозни цели в бъдеще; 
настоятелно приканва Комисията да 
разгледа огромните разлики между 
държавите-членки и по този начин да 
гарантира, че всички критерии, които 
измерват постигнатото, са съвместими и 
че се взема под внимание дългосрочната 
перспектива;

Or. lt
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Изменение 16
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. като изтъква необходимостта от 
много по-амбициозни цели, отбелязва 
общата цел за намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище до под 10 % в срок до 2020 г. и 
настоятелно приканва Комисията да 
разгледа огромните разлики между 
държавите-членки и по този начин да 
гарантира, че всички критерии, които 
измерват постигнатото, са съвместими и 
че се взема под внимание дългосрочната 
перспектива;

6. одобрява целта на Стратегия "ЕС 
2020" за намаляване до под 10% на 
дела на младите хора на възраст 
между 18 и 24 години, които 
напускат системата на 
образованието, и настоятелно 
приканва държавите-членки да 
представят, във възможно най-
кратък срок, практически мерки за 
реформа и планове за постигане на 
тази цел; изтъква необходимостта от 
много по-амбициозни цели в бъдеще; 
настоятелно приканва Комисията да 
разгледа огромните разлики между 
държавите-членки и по този начин да 
гарантира, че всички критерии, които 
измерват постигнатото, са съвместими и 
че се взема под внимание дългосрочната 
перспектива;

Or. lt

Изменение 17
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. като изтъква необходимостта от 
много по-амбициозни цели, отбелязва 
общата цел за намаляване на броя на 
преждевременно напускащите училище
до под 10 % в срок до 2020 г. и 
настоятелно приканва Комисията да 
разгледа огромните разлики между 
държавите-членки и по този начин да 

6. като изтъква необходимостта от 
много по-амбициозни цели, отбелязва 
общата цел за намаляване на броя на 
преждевременно напускащите училище 
до под 10 % в срок до 2020 г. и 
настоятелно приканва Комисията да 
разгледа огромните разлики между и в 
рамките на държавите-членки, като 
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гарантира, че всички критерии, които 
измерват постигнатото, са съвместими и 
че се взема под внимание дългосрочната 
перспектива;

отчете в особена степен групите в 
неравностойно положение, 
включително мигрантите и 
ромското население, и по този начин 
да гарантира, че всички критерии, които 
измерват постигнатото, са съвместими и 
че се взема под внимание дългосрочната 
перспектива;

Or. fr

Изменение 18
Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. настоятелно приканва Комисията 
към това, в стремежа си за постигане 
на тази цел да отдели специално 
внимание на хората с особени 
потребности и в неравностойно 
положение;

Or. en

Изменение 19
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. насърчава университетите да 
осъществяват повече основна 
научноизследователска дейност, която 
представлява основата за икономика, 
базирана на познания и иновации, като 
броят на младите хора с 
университетска степен или диплома 
трябва да достигне 40 % в срок до 

7. насърчава университетите да 
осъществяват повече основна 
научноизследователска дейност, която 
представлява основата за икономика, 
базирана на познания и иновации; 
изразява загриженост относно 
констатацията на Комисията в 
Годишния обзор на растежа, че 
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2020 г. целите и мерките на държавите-
членки за постигане на общата цел на 
ЕС за увеличаване на дела на младите 
хора с университетска степен или 
диплома трябва до 40 % в срок до 2020 
г. са недостатъчни;  настоятелно 
приканва държавите-членки да 
преразгледат своите ангажименти в 
тази област, предвид на 
необходимостта от достатъчно 
работници с университетска степен 
или други квалификации, с цел 
насърчаване на иновациите и 
устойчивия растеж;

Or. lt

Изменение 20
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. насърчава университетите да 
осъществяват повече основна 
научноизследователска дейност, която 
представлява основата за икономика, 
базирана на познания и иновации, като 
броят на младите хора с 
университетска степен или диплома 
трябва да достигне 40 % в срок до 
2020 г.

7. насърчава университетите да 
осъществяват повече основна 
научноизследователска дейност, която 
представлява основата за икономика, 
базирана на познания и иновации; 
изразява загриженост относно 
констатацията на Комисията в 
Годишния обзор на растежа, че 
целите и мерките на държавите-
членки за постигане на общата цел на 
ЕС за увеличаване на дела на младите 
хора с университетска степен или 
диплома трябва до 40 % в срок до 2020 
г. са недостатъчни;  настоятелно 
приканва държавите-членки да 
преразгледат своите ангажименти в 
тази област, предвид на 
необходимостта от достатъчно 
работници с университетска степен 
или други квалификации, с цел 
насърчаване на иновациите и 
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устойчивия растеж;

Or. lt

Изменение 21
Nessa Childers

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. насърчава университетите да 
осъществяват повече основна
научноизследователска дейност, която 
представлява основата за икономика, 
базирана на познания и иновации, като 
броят на младите хора с университетска 
степен или диплома трябва да достигне 
40 % в срок до 2020 г.

7. насърчава университетите да 
осъществяват повече 
научноизследователска дейност, 
основана на знания и иновации, като 
броят на младите хора с университетска 
степен или диплома трябва да достигне 
40 % в срок до 2020 г.

Or. en

Изменение 22
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. насърчава университетите да 
осъществяват повече основна 
научноизследователска дейност, която 
представлява основата за икономика, 
базирана на познания и иновации, като 
броят на младите хора с университетска 
степен или диплома трябва да достигне 
40 % в срок до 2020 г.

7. насърчава университетите -
съобразно принципа на 
субсидиарност, с оглед на тяхната 
независимост и техните особености, 
да осъществяват повече основна 
научноизследователска дейност, която 
представлява основата за икономика, 
базирана на познания и иновации, като 
броят на младите хора с университетска 
степен или диплома трябва да достигне 
40 % в срок до 2020 г.

Or. fr
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Изменение 23
Georgios Papanikolaou

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приканва държавите-членки да 
предприемат допълнителни действия  
с цел постигане на целите на 
Стратегия "ЕС 2020", които 
понастоящем са далеч от вече 
набелязаните цели.

Or. en

Изменение 24
Marie-Christine Vergiat

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изтъква значението на 
политиките в областта на 
културата, особено обществените 
политики, за образованието и 
обучението, както и за всеобщия 
достъп до култура, и счита, че 
такива политики никога не бива да се 
жертват в името на бюджетната 
дисциплина, особено с оглед на 
сравнително незначителната им 
тежест в бюджетно отношение.

Or. fr

Изменение 25
Nessa Childers
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Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. настоятелно приканва 
Комисията, при набелязването на 
текущите и бъдещите тенденции в 
областта на трудовата заетост в 
хода на Европейския семестър, да 
използва тези тенденции за 
координирането на стратегии в 
обучението с висши учебни заведения.

Or. en

Изменение 26
Cătălin Sorin Ivan

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава за по-голяма подкрепа за 
мобилността на студенти и млади 
професионалисти.

Or. en

Изменение 27
Cătălin Sorin Ivan

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. настоява за ускоряване на 
модернизирането на висшето 
образование и за повишаване на 
привлекателността на този сектор.

Or. en
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