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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

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;  

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;

3. изтъква, че образованото население зависи от качеството на образование и 
преподаване и следователно от качеството на учителите и преподавателите на 
всички равнища; 

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;

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;

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;

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.


