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Изменение 1
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. с оглед създаването на силна и 
иновативна Европа и с цел 
насърчаване на социалното 
приобщаване, призовава държавите 
членки да увеличат нивото на 
инвестиции в качествено образование и 
обучение, за да подготвят студентите за 
непрестанно променящите се нужди на 
пазара на труда;

1. като има предвид, че кризата засяга 
особено младите хора, като дори се 
говори за „изгубено поколение“, че 
процентът на младежката 
безработица в Европейския съюз 
достигна 23,6 % през януари 2013 г. и 
че — което е още по-тревожно —
8 милиона младежи на възраст 15—
24 години не работят и не са 
ангажирани с образование или 
обучение1; като се има предвид 
извънредната социална ситуация в 
ЕС, призовава държавите членки да 
увеличат нивото на инвестиции в 
качествено образование и обучение, за 
да подготвят студентите за тяхното
социално и професионално 
приобщаване, и по-специално за 
адаптирането им към непрестанно 
променящите се нужди на пазара на 
труда;
__________________
1 Тримесечен преглед на състоянието 
на трудовата заетост и социалната 
ситуация в ЕС, публикуван от 
Европейската комисия (март 2013 г.)

Or. fr

Изменение 2
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. с оглед създаването на силна и 
иновативна Европа и с цел насърчаване 
на социалното приобщаване, призовава 
държавите членки да увеличат нивото 
на инвестиции в качествено образование 
и обучение, за да подготвят студентите 
за непрестанно променящите се 
нужди на пазара на труда;

1. с оглед създаването на силна и 
иновативна Европа и с цел насърчаване 
на социалното приобщаване, призовава 
държавите членки да увеличат нивото 
на инвестиции в качествено образование 
и обучение, за да гарантират, че
студентите притежават 
необходимите умения и инструменти 
за успешно навлизане и участие на 
пазара на труда; подчертава, че в 
процеса на семестъра редица държави 
членки бяха настоятелно призовани 
да увеличат инвестициите в 
образованието; подчертава, че 
липсата на инвестиции в 
образованието може да повлияе 
отрицателно на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 3
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. с оглед създаването на силна и 
иновативна Европа и с цел насърчаване 
на социалното приобщаване, призовава 
държавите членки да увеличат нивото 
на инвестиции в качествено образование 
и обучение, за да подготвят студентите 
за непрестанно променящите се нужди 
на пазара на труда;

1. с оглед постигане на целите и 
водещите приоритети, ЕС се 
ангажира в стратегията 
„Европа 2020“ да осъществи 
интелигентен, приобщаващ и 
екологичен растеж, да създаде силна и 
иновативна Европа и да насърчи
социалното приобщаване и по-висока 
степен на солидарност, като 
същевременно подготвя гражданите 
за успешен и удовлетворителен 
живот, призовава държавите членки да 
увеличат нивото на инвестиции в 
качествено образование и обучение, за 
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да подготвят студентите за непрестанно 
променящите се нужди на пазара на 
труда;

Or. en

Изменение 4
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. с оглед създаването на силна и 
иновативна Европа и с цел 
насърчаване на социалното 
приобщаване, призовава държавите 
членки да увеличат нивото на 
инвестиции в качествено образование и 
обучение, за да подготвят студентите за 
непрестанно променящите се нужди на 
пазара на труда;

1. призовава държавите членки да 
увеличат нивото на инвестиции в 
качествено образование и обучение, за 
да подготвят студентите за живота, 
вземайки предвид новите изисквания 
на обществото и непрестанно 
променящите се нужди на пазара на 
труда; счита, че с насърчаването на 
развитието на готовността на 
студентите да се включат в 
обществото, на техните творчески 
способности, равнището им на 
знания и умения, ще бъде създадена 
една силна и иновативна Европа и ще 
се насърчи социалното включване;

Or. fi

Изменение 5
Даниел ван дер Ступ

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. с оглед създаването на силна и 
иновативна Европа и с цел 
насърчаване на социалното 
приобщаване, призовава държавите 

1. с оглед създаването на силен и 
иновативен Европейски съюз и с цел 
насърчаване на социалното 
приобщаване, призовава държавите 
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членки да увеличат нивото на 
инвестиции в качествено образование и 
обучение, за да подготвят студентите за 
непрестанно променящите се нужди на 
пазара на труда;

членки да увеличат нивото на 
инвестиции в качествено образование и 
обучение, за да подготвят студентите за 
непрестанно променящите се нужди на 
пазара на труда;

Or. nl

Изменение 6
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. с оглед създаването на силна и 
иновативна Европа и с цел насърчаване 
на социалното приобщаване, призовава 
държавите членки да увеличат нивото 
на инвестиции в качествено образование 
и обучение, за да подготвят студентите 
за непрестанно променящите се нужди 
на пазара на труда;

1. с оглед създаването на силна и 
иновативна Европа и с цел насърчаване 
на социалното приобщаване, призовава 
държавите членки да увеличат нивото 
на инвестиции в качествено образование 
и обучение, за да подготвят студентите 
за непрестанно променящите се нужди 
на пазара на труда и да им помогнат да 
получат най-търсените 
междусекторни умения;

Or. en

Изменение 7
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите членки да 
разработят стратегия, основаваща се 
на растежа и трудовата заетост; 
подчертава, че инвестициите в 
човешки капитал са от основно 
значение за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
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създаване на силна и иновативна 
Европа, засилване на социалното 
сближаване и насърчаване на 
активното гражданство;

Or. fr

Изменение 8
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава необходимостта от 
поддържане на публичното 
финансиране за образование и че 
държавите членки следва да 
използват по по-добър начин 
европейските структурни фондове и 
да засилят участието на социалните 
партньори в образованието и 
обучението;

Or. en

Изменение 9
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че съкращенията на 
учители, които са се увеличили в 
някои спасявани от несъстоятелност 
държави, водят до спад в нивото на 
преподаване, закриване на училища, 
намалена учебна програма и повишено 
равнище на неиздържани изпити и 
отпадане от обучението, както и че 
увеличеното съотношение между 
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броя на учениците и учителите 
вследствие на съкращенията в 
сектора води до по-ниски стандарти 
на преподаване в образователната 
система, чиято цел следва да бъде да 
даде възможност на учителите да 
участват по-тясно в учебното 
развитие на своите ученици;

Or. pt

Изменение 10
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. процесът на назначаване и 
наемане на учителите е от основно 
значение за поддържането на 
образователните системи; призовава 
държавите членки да спазват 
принципа, предвиден в 
Директива 1999/70/ЕО на Съвета 
относно срочната работа;

Or. pt

Изменение 11
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и
предприемаческите умения и 
уменията, свързани с науките, 

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, даващо трансверсални 
умения — които помагат на 
студентите да решават проблеми, да 
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технологиите, инженерството и 
математиката (STEM), цифровата
грамотност и владеенето на чужди 
езици, да вземат мерки по отношение 
на несъответствието между умения 
и търсене на пазара на труда;

бъдат гъвкави и способни да се 
адаптират към непредвидими 
ситуации, да работят в екип и в 
междукултурни условия, практически
предприемачески умения и умения, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
висока цифрова грамотност и 
ефективно владеене на чужди езици,
достъпни за всички;

Or. en

Изменение 12
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието 
между умения и търсене на пазара на 
труда;

2. призовава държавите членки да 
гарантират, че образованието 
отговаря на нуждите на всеки 
потенциален студент по ефективен и 
активен начин, като е съсредоточено 
върху активното гражданство, 
трансверсалните и предприемаческите 
умения и уменията, свързани с науките, 
технологиите, инженерството и 
математиката (STEM), цифровата 
грамотност и владеенето на чужди 
езици, както и уменията, необходими 
в сектори, които могат да осигурят 
качествени и устойчиви работни 
места, като например секторите, 
свързани с устойчива и приобщаваща 
икономика, екологичен преход и 
информационни и комуникационни 
технологии;

Or. en
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Изменение 13
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда;

2. призовава държавите членки да 
осигурят разнообразно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, развиване на 
творческите способности, 
трансверсалните и предприемаческите 
умения и уменията, свързани с науките, 
технологиите, инженерството и 
математиката (STEM), цифровата 
грамотност и владеенето на чужди 
езици, а също и върху изкуствата и 
физическите упражнения, за да се 
гарантира едно балансирано общо 
образование и личностно развитие, 
както и да вземат мерки по отношение 
на несъответствието между нивото на 
общото образование и получените 
специализирани умения, от една 
страна, и променящите се нужди на 
пазара на труда, от друга страна;

Or. fi

Изменение 14
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 

2. подчертава, че е необходимо по-
високо равнище на знания и умения;
вследствие на това призовава 
държавите членки да осигурят по-
ефективно образование, съсредоточено 
върху активното гражданство, 
трансверсалните и предприемаческите
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цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда;

умения и уменията, свързани с науките, 
технологиите, инженерството и 
математиката (STEM), цифровата 
грамотност и владеенето на чужди 
езици, да вземат мерки по отношение на 
несъответствието между умения и 
търсене на пазара на труда;

Or. fr

Изменение 15
Роберта Анджелили

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието 
между умения и търсене на пазара на 
труда;

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията,
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици;

Or. it

Изменение 16
Даниел ван дер Ступ

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
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гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието 
между умения и търсене на пазара на 
труда;

гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да осигурят 
съответствие между умения и търсене 
на пазара на труда;

Or. nl

Изменение 17
Рашида Дати

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда;

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование,
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и изучаването
на чужди езици от най-ранна възраст, 
да вземат мерки по отношение на 
несъответствието между умения и 
търсене на пазара на труда;

Or. fr

Изменение 18
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 2. призовава държавите членки да 
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осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето 
на чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда;

осигурят по-ефективно образование,
съсредоточено върху трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
да вземат мерки по отношение на 
несъответствието между умения и 
търсене на пазара на труда;

Or. de

Изменение 19
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда;

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения, по-
специално в областта на 
корпоративната социална 
отговорност (КСО), и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда;

Or. fr

Изменение 20
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда;

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда; 
отбелязва в тази връзка потенциала 
за създаването на работни места в 
сектори като зелената икономика, 
здравеопазването и 
информационните комуникации, 
които ще се нуждаят от все по-голям 
брой квалифицирани работници през 
следващите години;

Or. en

Изменение 21
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда;

2. призовава държавите членки да 
осигурят по-ефективно образование, 
съсредоточено върху активното 
гражданство, трансверсалните и 
предприемаческите умения и уменията, 
свързани с науките, технологиите, 
инженерството и математиката (STEM), 
цифровата грамотност и владеенето на 
чужди езици, да вземат мерки по 
отношение на несъответствието между 
умения и търсене на пазара на труда; 
подчертава обаче, че в условията на 
настоящата криза, която води все по-
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голям брой фирми до 
несъстоятелност, в скоро време вече 
няма да има учреждения, които да 
могат да предоставят на младите 
хора стажове или работа, независимо 
от усилията, полагани от държавите 
членки за справяне с 
несъответствията между търсенето 
и предлагането; следователно счита, 
че всеки опит за реформиране на 
образованието в Съюза ще бъде 
безсмислен, ако не бъде съпътстван 
от мерки за предотвратяване на 
закриването и преместването на 
предприятията;

Or. it

Изменение 22
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. като се има предвид 
значителното несъответствие 
между уменията и изискванията на 
пазара на труда, призовава 
държавите членки да насърчават 
сътрудничеството между 
предприятията и университетите 
при преподаването на 
специалностите и при изготвянето 
на учебните програми, и да въведат 
часове с професионална насоченост в 
училищата като основа за 
предотвратяване на безработицата 
сред младите хора;

Or. el
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Изменение 23
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. вследствие на икономическата и 
финансовата криза много семейства 
вече не са в състояние да поемат 
разходите за висше образование,
което доведе до увеличаване на 
процента на напусналите обучението 
в тази образователна степен; счита, 
че държавите членки следва да 
гарантират правото на всички лица 
на безплатно, всеобщо и 
висококачествено образование, 
независимо от икономическото им 
положение;

Or. pt

Изменение 24
Роберта Анджелили

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава държавите членки да 
определят конкретни образователни 
курсове и обучения въз основа на 
непрекъснато наблюдение с цел 
предотвратяване на ранното 
напускане на училище, за да се 
гарантира, че придобитите умения са 
достатъчни, за да отговарят на 
настоящите и бъдещите нужди на 
пазара на труда;

Or. it
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Изменение 25
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня на държавите членки 
необходимостта от увеличаване на 
стойността на придобитите от 
обучението знания с цел предоставяне 
на младите хора на знанията и 
уменията, необходими за тяхното 
социално и професионално 
приобщаване;

Or. fr

Изменение 26
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от 
уязвими социални групи, като роми, 
мигранти и лица с увреждания;

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и набляга на 
развитието на партньорства между 
предприятията и учебните заведения, 
за да се създадат благоприятни 
условия за съответствие между 
обучението и потребностите на 
пазара на труда;

Or. fr

Изменение 27
Мара Бицото
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от 
уязвими социални групи, като роми, 
мигранти и лица с увреждания;

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага 
схеми за посрещане на различните 
нужди на студентите, особено на 
лицата с увреждания;

Or. it

Изменение 28
Даниел ван дер Ступ

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 
лица с увреждания;

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като лица с психически 
и/или физически увреждания;

Or. nl

Изменение 29
Хайнц К. Бекер
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 
лица с увреждания;

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като лица с 
увреждания, мигранти и малцинства;

Or. de

Изменение 30
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 
лица с увреждания;

3. призовава държавите членки да 
задълбочат и запазят приобщаваща и 
интегрирана образователна система с 
подход, основаващ се на ученето през 
целия живот, която осигурява равен 
достъп за всички на всички равнища и 
предлага, съобразени с потребностите, 
схеми за посрещане на нуждите на 
студентите, особено на тези, изложени 
на риск от неучастие или изключване, 
например от уязвими социални групи, 
включително роми, мигранти и лица с 
увреждания;

Or. en
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Изменение 31
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от
уязвими социални групи, като роми, 
мигранти и лица с увреждания;

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която поставя специално 
ударение върху осигуряването на равен 
достъп за всички на всички равнища и 
предлага, подкрепящи и съобразени с 
потребностите, схеми и 
индивидуализирани пътища във 
връзка с различните нужди на 
студентите, особено на членовете на
уязвими социални групи, като ромите, 
мигрантите и лицата с увреждания, 
по време на тяхното 
кандидатстване, обучение и 
дипломиране;

Or. en

Изменение 32
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равни условия 
на конкуренция за места в курсовете и 
възможностите за обучение на всички 
равнища и предлага, съобразени с 
потребностите, схеми за посрещане на 
различните нужди на студентите от 
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лица с увреждания; различни нива, особено на тези от 
уязвими социални групи, като роми, 
мигранти и лица с увреждания;

Or. fi

Изменение 33
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 
лица с увреждания;

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
квалификационна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 
лица с увреждания;

Or. en

Изменение 34
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища, с високо 
квалифицирани преподаватели и 
обучители, иновативни методи на 
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студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 
лица с увреждания;

обучение, висококачествена 
инфраструктура и съоръжения, 
голямо съответствие на пазара на 
труда, както и пътища за 
продължаване на образованието и 
обучението, и предлага, съобразени с 
потребностите, схеми за посрещане на 
различните нужди на студентите, 
особено на тези от уязвими социални 
групи, като роми, мигранти и лица с 
увреждания;

Or. en

Изменение 35
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 
лица с увреждания;

3. призовава държавите членки да 
запазят приобщаваща и интегрирана 
образователна система с подход, 
основаващ се на ученето през целия 
живот, която осигурява равен достъп за 
всички на всички равнища и предлага, 
съобразени с потребностите, схеми за 
посрещане на различните нужди на 
студентите, особено на тези от уязвими 
социални групи, като роми, мигранти и 
лица с увреждания; подчертава 
необходимостта държавите членки 
да засилят своите стратегии за 
учение през целия живот, като 
направят професионалното обучение 
привлекателно и като дадат 
възможност на всеки да се възползва 
от правото си на образование;

Or. fr
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Изменение 36
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява своето убеждение, че 
следва да се даде приоритет на 
придобиването на основни умения —
всички млади хора следва да имат 
една основа от знания и умения, от 
съществено значение за техния 
живот в зряла възраст както в личен, 
така и в професионален план; 
подчертава, че трябва да се обърне 
особено внимание на 
необлагодетелстваните райони и на 
младите хора в затруднено 
положение; счита, че всеки учащ 
следва да бъде подпомаган в 
осъществяването на своите проекти 
чрез въвеждане на обучение за 
професионално ориентиране за 
всички, както и модул за откриване 
на професиите в началото на 
средното образование;

Or. fr

Изменение 37
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че в много отдалечени 
райони има сериозни проблеми с 
достъпа до училища, което води до 
повишаване на напускащите 
обучението; призовава държавите 
членки, предвид тежката 
икономическа криза, засягаща по-
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голямата част от европейските 
граждани, да предприемат конкретни 
стъпки за преодоляване на тези 
пречки;

Or. el

Изменение 38
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава държавите членки да 
създадат структури за подкрепа и да 
включват ученици със специални 
образователни потребности (СОП) 
във всички образователни системи; 
подчертава, че разпределянето на 
учениците със СОП следва да се 
извършва с участието на родителите, 
специални обучители, техния класен 
ръководител или член на 
настоятелството за съответния 
клас, както и на здравните или 
социалните служби;

Or. pt

Изменение 39
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава държавите членки, като 
част от мерките за увеличаване на 
броя на студентите във висшето 
образование, да улеснят достъпа на 
младите хора до университетите, 
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включително чрез въвеждането на 
студентски заеми при благоприятни 
условия, безвъзмездни средства и 
подходящи условия за студентско 
настаняване, тъй като много млади 
хора не са в състояние да продължат 
обучението си поради финансови 
проблеми; особено внимание следва да 
се обърне на уязвимите социални 
групи като млади хора от семейства с 
членове, които са трайно безработни;

Or. el

Изменение 40
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. призовава държавите членки да 
създадат или да подсилят 
обсерваториите или подобни на тях 
структури за определяне на нуждите 
на националните пазари на труда, 
като интегрират резултатите на 
всеки етап от образователния 
процес;

Or. el

Изменение 41
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението, за да постигнат 
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образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за
студенти в неравностойно положение по 
време на тяхното обучение, като им 
помагат да получат достъп до 
програма „Еразъм“ и стажове;

водещите цели на стратегията 
„Европа 2020“ за равнище под 10 %, 
като започнат висококачествени 
програми за образование в ранна детска 
възраст, програми за развитие и за 
полагане на грижи и гарантират равен 
достъп на децата до тях, като също 
така осигуряват широк набор от 
извънкласни дейности и ангажират 
родителите в образователния процес; 
напомня, че всички тези стъпки са от 
жизненоважно значение за справяне с 
неравнопоставеността поради 
проблеми в ранното детство, за 
предотвратяване на образованието 
на студенти в неравностойно положение
в специални, сегрегирани училища, 
както и за спиране на 
възпроизвеждането на бедността и
социалното изключване през 
поколенията;

Or. en

Изменение 42
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма 
„Еразъм“ и стажове;

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат специфични 
и съобразени с потребностите на 
пазара на труда програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи и като осигуряват наставничество 
за студенти в неравностойно положение 
по време на тяхното обучение;

Or. fr
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Изменение 43
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове;

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
полагане на грижи в ранна детска 
възраст, програми за развитие и за 
образование, съобразени с 
възрастовата група, като осигуряват 
извънкласни дейности и ангажират 
родителите за насърчаване на ученето 
и осигуряват наставничество за 
студенти в неравностойно положение по 
време на тяхното обучение, като им 
помагат да получат достъп до програма 
„Еразъм“ и стажове;

Or. fi

Изменение 44
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, които са достъпни за всички и 
са съсредоточени върху целия период 
на ранно детство — от раждането 
до шестгодишна възраст, като 
осигуряват извънкласни дейности и 
ангажират родителите и добре 
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стажове; установени местни НПО при 
прилагането и наблюдението на тези 
мерки и осигуряват наставничество за 
студенти в неравностойно положение по 
време на тяхното обучение, като им 
помагат да получат достъп до програма 
„Еразъм“ и стажове;

Or. en

Изменение 45
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове;

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на преждевременно 
напускащите училище като започнат 
програми за образование в ранна детска
възраст, програми за развитие и за 
полагане на грижи, като осигуряват 
извънкласни дейности и ангажират 
родителите и осигуряват наставничество 
за студенти в неравностойно положение 
по време на тяхното обучение, като им 
помагат да получат достъп до програма
„Еразъм“ и качествени стажове;

Or. en

Изменение 46
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
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образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за
студенти в неравностойно положение 
по време на тяхното обучение, като им 
помагат да получат достъп до програма 
„Еразъм“ и стажове;

образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
насърчават студентите в 
неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове;

Or. de

Изменение 47
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва 
да намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове;

4. подчертава, че целта на 
стратегията „Европа 2020“ за 
намаляване на преждевременното 
напускане на училище изисква 
значителни усилия от всички 
държави членки; подчертава, че наред 
с другите стратегии държавите 
членки следва да намалят процента на 
отпадащите от обучението като 
започнат програми за образование в 
ранна детска възраст, програми за 
развитие и за полагане на грижи, като 
осигуряват извънкласни дейности и 
ангажират родителите и осигуряват 
широк набор от помощни структури, 
като наставничество за студенти в 
неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове; подчертава, че сегашният 
процент на участие в програмата 
„Еразъм“ за студенти с по-ниски 
доходи е по-малък от средното 
равнище и че трябва да бъдат 
положени реални усилия, за да може 
програмите на ЕС да станат по-



PE510.631v01-00 30/57 AM\935078BG.doc

BG

достъпни и привлекателни за по-
слабо представените групи;

Or. en

Изменение 48
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове;

4. счита, че държавите членки следва да 
намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове; насърчава държавите членки 
да обмислят варианти, за да 
задържат учениците в системата на 
висшето образование с помощта на 
нисколихвени или безлихвени заеми, 
по-мащабни стипендии и помощи, по-
кратки периоди на обучение, особено 
за магистърските програми;

Or. en

Изменение 49
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че държавите членки следва да 4. счита, че държавите членки следва да 
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намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове;

намалят процента на отпадащите от 
обучението като започнат програми за 
образование в ранна детска възраст, 
програми за развитие и за полагане на 
грижи, като осигуряват извънкласни 
дейности и ангажират родителите и 
осигуряват наставничество за студенти 
в неравностойно положение по време на 
тяхното обучение, като им помагат да 
получат достъп до програма „Еразъм“ и 
стажове; в този контекст приветства 
предложенията на Комисията за 
рамка за качество на стажовете и 
Европейски алианс за професионална 
подготовка;

Or. de

Изменение 50
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите членки да 
предоставят помощ чрез уроци, 
наставничество и работа в мрежи на 
ученици в неравностойно положение 
по време на тяхното обучение, за да 
се избегне отпадането им от средно и 
висше образование, а на етапа на 
висшето образование да им помагат 
да осъществят достъп до програмата 
„Еразъм“ и да популяризират 
стажовете за тях в предприятията, 
публичната администрация и 
медиите, което ще им даде 
възможност да придобият подходящ 
опит и мрежа за подкрепа за 
бъдещата им успешна работа, както 
и да интегрират своите специфични 
възгледи в институционалната 
култура;
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Or. en

Изменение 51
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава държавите членки в 
процеса на модернизиране на 
техническото професионално 
обучение да насърчават 
взаимодействието между социалните 
партньори и образователните 
институции на местно равнище, за да 
приведат предвижданите 
специализации, професионални 
профили и съответните учебни 
програми в съответствие с 
конкретните нужди на местната 
икономика и пазар на труда;

Or. el

Изменение 52
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията и 
държавите членки за приемането и 
прилагането на европейска система за 
сертифициране и признаване на 
квалификациите, формалното, 
неформалното и неофициалното 
обучение, така че да се насърчи 
мобилността на всеки потенциален 
студент;
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Изменение 53
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. споделя опасенията на Комисията 
относно тревожно ниския процент 
на участие в обучението за възрастни 
в повечето държави членки, като 
средното равнище за ЕС е 8,9 %; 
препоръчва увеличаване на 
достъпните, висококачествени 
програми за обучение на възрастни, 
особено на работното място;

Or. en

Изменение 54
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

5. настоятелно призовава държавите 
членки да улеснят преходите между 
различните образователни и обучителни 
пътища и да подпомагат прехода между 
образование, професионално обучение и 
заетост; да осигуряват гаранция за 
младежта, качествени стажове, учене 
въз основа на работа, професионална 
практика и модели за обучение, 
съчетаващи теоретична и практическа 
подготовка, и да подкрепят 
получаването и признаването на
компетентностите, получени при 
неформалното и самостоятелното учене;
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Изменение 55
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между 
образование, професионално обучение и 
заетост, да осигуряват стажове, учене 
въз основа на работа, професионална 
практика и модели за обучение, 
съчетаващи теоретична и практическа 
подготовка, и да признават 
компетентностите, получени при 
неформалното и самостоятелното учене;

5. призовава държавите членки да 
насочат правилно прехода между 
различните образователни и обучителни 
пътища, коренно да подобрят прехода 
между образование, професионално 
обучение и заетост, да осигуряват 
стажове, учене въз основа на работа, 
професионална практика и модели за 
обучение, съчетаващи теоретична и 
практическа подготовка, и да признават 
компетентностите, получени при 
неформалното и самостоятелното учене; 
подчертава, че и в процеса на 
семестъра на ЕС държавите членки 
са призовани да премахнат 
съществуващите бариери за преход 
между системите за образование и 
обучение; подчертава, че младите 
хора са изложени на по-висок риск в 
преходния етап и че държавите 
членки трябва да подобрят 
политиките си, за да отговорят на 
нуждите на хората в преход, особено 
по отношение на социалната 
сигурност и сигурността на 
доходите, достъпността, 
финансирането и информацията;

Or. en

Изменение 56
Имър Костело
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват висококачествени стажове, 
учене въз основа на работа, 
професионална практика и модели за 
обучение, съчетаващи теоретична и 
практическа подготовка, които 
предлагат достойни заплати и 
подходящи условия за работа със 
силно изразен обучителен компонент 
и обвързаност с процес по 
квалификация, и да признават 
компетентностите, получени при 
неформалното и самостоятелното учене;

Or. en

Изменение 57
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, 
които са лесно достъпни и кариерно 
ориентирани, както и да признават 
компетентностите, получени при 
неформалното и самостоятелното учене;
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Изменение 58
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да потърсят начини за признаване на
компетентностите, получени при 
неформалното и самостоятелното учене;

Or. fi

Изменение 59
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват качествени стажове, 
даващи права, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
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самостоятелното учене; получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

Or. pt

Изменение 60
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват платени стажове, учене въз 
основа на работа, професионална 
практика и модели за обучение, 
съчетаващи теоретична и практическа 
подготовка, и да признават 
компетентностите, получени при 
неформалното и самостоятелното учене;

Or. fr

Изменение 61
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
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теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

теоретична и практическа подготовка, и 
да признават и увеличават 
стойността на компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

Or. fr

Изменение 62
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

(Не се отнася до българския текст)

Or. de

Изменение 63
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
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осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене, чрез достъпна 
и висококачествена система за 
валидиране;

Or. en

Изменение 64
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите,
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене; призовава за 
по-добро партньорство между 
образователните институции и 
организациите на работодателите за 
приспособяване на придобитите 
квалификации към потребностите на 
пазара на труда и приветства 
сътрудничеството под формата на 
годишни срещи между бизнеса и 
студентите, панаири за набиране на 
нови учащи, стажанти или млади 
специалисти, създаване на агенции по 
труда в образователните 
институции и т.н.;
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Изменение 65
Рашида Дати

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене; приветства 
представянето на Европейски алианс 
за професионална подготовка от 
страна на Комисията;

Or. fr

Изменение 66
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 

5. призовава държавите членки да 
улеснят прехода между различните 
образователни и обучителни пътища, да 
подпомагат прехода между образование, 
професионално обучение и заетост, да 
осигуряват стажове, учене въз основа на 
работа, професионална практика и 
модели за обучение, съчетаващи 
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теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене;

теоретична и практическа подготовка, и 
да признават компетентностите, 
получени при неформалното и 
самостоятелното учене; подчертава 
обаче, че всеки опит да се постигне 
съответствие между 
образователните и обучителните 
курсове и пазара на труда ще бъде 
безсмислен, ако не е придружен от 
мерки за предотвратяване на 
закриването и преместването на 
предприятията, чиито организации 
могат да поемат млади специалисти 
и хора, които успешно са преминали 
други форми на обучение; 

Or. it

Изменение 67
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава държавите членки за 
намиране на трайно решение на 
проблема с несъответствията между 
придобитите умения и търсенето на 
пазара на труда, както и за 
преодоляване на недостига на умения, 
особено в сектори с потенциал за 
растеж, като ИКТ, здравеопазване и 
грижи, бизнес услуги и т.н.;

Or. en

Изменение 68
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 5а (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. счита за необходимо широкото 
прилагане на професионалната 
практика, която все още често не се 
използва пълноценно в ЕС, както и 
моделите за обучение, съчетаващи 
теоретична и практическа 
подготовка; изразява своето 
убеждение, че всички учебни програми 
трябва да предвиждат период на 
обучение, съчетаващ теоретична и 
практическа подготовка; в същото 
време подчертава необходимостта да 
се увеличи участието във висшето 
образование и призовава да се 
гарантира равенството в статута на 
студентите, ангажирани в 
продължаващо образование, 
студентите, съчетаващи 
теоретична и практическа 
подготовка, и стажантите;

Or. fr

Изменение 69
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че професионалните 
стажове следва да бъдат с високо 
качество и да дават съответни права, 
като не могат да се организират 
като заместител на постоянни 
работни места;

Or. pt
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Изменение 70
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията за по-
активна политика на ЕС, за да се 
постигнат целите за трансгранична 
мобилност на студентите и 
работниците и за прехвърляемост на 
квалификациите;

Or. en

Изменение 71
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че образователната 
политика е (също) част от 
политиката на трудовия пазар; 
следователно призовава държавите 
членки да предприемат мерки за 
улесняване на прехода от 
образованието към пазара на труда; 
настоятелно призовава държавите 
членки освен това да засилят 
програмите за професионално 
обучение и практически опит за 
ученици и студенти и да насърчават 
програмите за професионално 
ориентиране и подкрепа на ученици и 
студенти при избора на кариера;

Or. de
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Изменение 72
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. признава за особено важно 
придобиването на първоначален 
трудов стаж като критичен елемент 
в прехода от образование към 
заетост; подчертава 
необходимостта от разширяване на 
стажантството до средното и след 
средното образование или до висшето 
образование, по-специално чрез 
представяне и изпълнение на планове 
за действие, финансирани от 
европейските структурни фондове;

Or. el

Изменение 73
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите членки да 
предприемат мерки за увеличаване на 
участието на заетите и 
безработните лица в програми за 
професионално преориентиране и 
преквалификация, за да се намали 
рискът от оставане без работа и 
дълготрайна безработица за тази 
част от работната сила, чиито 
професионални дейности са все по-
малко търсени;

Or. el
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Изменение 74
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава държавите членки да 
насърчават занаятите и професиите, 
изискващи умения, свързани с 
науките, технологиите, 
инженерството и математиката 
(STEM), също и за жените от ранна 
възраст, за да се преодолее трудовата 
сегрегация и дискриминацията при 
заплащането;

Or. en

Изменение 75
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава за включването на 
всички заинтересовани участници, 
по-специално на социалните 
партньори и образователните 
институции, най-вече в областта на 
професионалното обучение; 
подчертава в този контекст 
отговорността на предприятията и 
образователните институции да 
осигурят на учениците и студентите 
обучение с практическа 
приложимост;

Or. de
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Изменение 76
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. подчертава големия успех на 
системите за „двойно обучение“, 
особено за ограничаване на 
младежката безработица, и 
препоръчва на държавите членки, 
които не разполагат с такава 
система, да я въведат като част от 
мерките за борба с безработицата 
сред младите хора; в тази връзка 
подчертава, че е от основно значение 
социалните партньори да бъдат 
включени в тези системи на ранен 
етап;

Or. de

Изменение 77
Даниел ван дер Ступ

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат 
подготвени да се съсредоточават 
върху умения и компетентности, да 
се запознаят с различни култури и да 
адаптират уроците си към 
комуникативните стилове и 
стиловете на учене на своите 
студенти;

заличава се

Or. nl
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Изменение 78
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти;

6. подчертава значението на нивото на 
обучение на преподавателите и
необходимостта преподавателите да 
бъдат подготвени да постигнат по-
задълбочени преподавателски умения 
и знания по предметите, които 
преподават, а също и да се запознаят с 
различни култури и да знаят как да 
адаптират преподаването към 
различните комуникативни стилове, 
стиловете на учене и отправните 
точки на своите студенти;

Or. fi

Изменение 79
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните
стилове и стиловете на учене на 
своите студенти;

6. подчертава необходимостта
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да осигуряват 
индивидуални методи на преподаване 
на учащите от уязвимите социални 
групи, да се запознаят с различни 
култури и да адаптират уроците си към 
различните комуникативни стилове и 
стилове на учене, познати на 
студентите, и да наблегнат върху 
резултатите от обучението, а не 
върху образователните формалности;

Or. en
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Изменение 80
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните 
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти;

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните 
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти; следва да се наблегне по-
специално на езиковите умения като 
ключ към образованието, както и на 
ученето и дидактиката;

Or. de

Изменение 81
Рашида Дати

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните 
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти;

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните 
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти; приветства акцентирането 
върху образованието и обучението в 
областта на новите информационни 
и комуникационни технологии 
(НИКТ) от страна на Комисията;

Or. fr
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Изменение 82
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните 
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти;

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните 
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти; подчертава 
необходимостта от инвестиране в 
обучение през целия живот за 
учителите;

Or. en

Изменение 83
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните 
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти;

6. подчертава необходимостта 
преподавателите да бъдат подготвени да 
се съсредоточават върху умения и 
компетентности, да се запознаят с 
различни култури и да адаптират 
уроците си към комуникативните 
стилове и стиловете на учене на своите 
студенти; отчитайки заплахата от 
застаряване на учителите и отлива 
от професията, призовава държавите 
членки да инвестират и да задържат 
специалистите в областта, да 
подпомагат тяхното професионално 
и личностно развитие и да 
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повишават финансовото им 
състояние;

Or. en

Изменение 84
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. препоръчва на държавите членки 
да подобрят значително условията на 
труд на учителите и обучаващите;

Or. en

Изменение 85
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава държавите членки да 
разработят политики за насърчаване 
на ученето през целия живот за 
всички възрастови групи, което да е 
насочено към развитие на умения и 
компетентности, необходими за 
посрещане на предизвикателствата 
на динамичните промени в търсенето 
на трудовия пазар;

Or. en

Изменение 86
Кинга Гьонц



AM\935078BG.doc 51/57 PE510.631v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. с цел социална солидарност и 
отговаряне на демографските 
предизвикателства, призовава 
държавите членки да насърчават 
доброволческите дейности за всички 
възрасти; настоятелно ги призовава 
да насърчават обученията, 
необходими за секторите на грижите 
и подпомагането, както и да 
предлагат стипендии за лица, 
обучаващи се в съответните 
програми;

Or. en

Изменение 87
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че е важно младите 
хора да бъдат включени в 
изготвянето на образователни и 
квалификационни политики, така че 
да бъдат взети под внимание 
потребностите на тази група; в тази 
връзка препоръчва Комисията да се 
консултира с представители на 
националните младежки съвети по 
въпросите, засягащи приоритетите 
на младите хора;

Or. en

Изменение 88
Констандинос Пупакис
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава необходимостта от 
непрекъснато повишаване на 
квалификацията на учителите, за да 
развиват хоризонтални умения по 
новите учебни стандарти, методи и 
процедури в съответствие с бързите 
темпове на научното и 
технологичното развитие;

Or. el

Изменение 89
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава държавите членки да 
насърчават постоянен диалог между 
образованието и пазара на труда, за 
да се избегне рискът от 
несъответствия в уменията;

Or. en

Изменение 90
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. с цел по-успешна заетост в целия 
ЕС, призовава държавите членки да 
образоват своите гражданите 
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относно правата на гражданството в 
ЕС, гражданските задължения и 
ангажименти и как могат да се 
възползват от правото си на свободно 
движение в ЕС;

Or. en

Изменение 91
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. подчертава ролята на 
Европейския социален фонд (ЕСФ) за 
подпомагане на инвестициите в 
образованието и обучението, 
уменията и ученето през целия 
живот; следователно настойчиво 
призовава за запазване на минималния 
общ дял за ЕСФ в размер на 25 % от 
бюджета, отпуснат за политиката 
на сближаване;

Or. en

Изменение 92
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да 
извършват редовен мониторинг и да 
правят оценка дали са успели да 
осигурят равен достъп до приобщаващо 
и качествено образование на всички 
равнища и дали уменията, придобити
по време на образованието и 

7. настоятелно призовава държавите 
членки да извършват редовен 
мониторинг и да правят оценка дали
образователната им система и 
програми са успели да достигнат до 
хората от уязвимите социални групи, 
дали са успели да гарантират равен 
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обучението, са повишили пригодността 
за заетост на студентите.

достъп до приобщаващо и качествено 
образование на всички равнища и дали 
уменията, предоставени по време на 
образованието и обучението, 
действително са повишили 
пригодността за заетост на студентите.

Or. en

Изменение 93
Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да 
извършват редовен мониторинг и да 
правят оценка дали са успели да 
осигурят равен достъп до приобщаващо 
и качествено образование на всички 
равнища и дали уменията, придобити по 
време на образованието и обучението, 
са повишили пригодността за заетост на 
студентите.

7. призовава държавите членки 
възможно най-скоро да предприемат 
действия по препоръките в рамките 
на европейския семестър, свързани с 
образованието; призовава Комисията 
и държавите членки да извършват 
редовен мониторинг и да правят оценка 
заедно с всички заинтересовани 
страни, включително представители 
на младежта, дали са успели да 
осигурят равен достъп до приобщаващо 
и качествено образование на всички 
равнища и дали уменията, придобити по 
време на образованието и обучението, 
са повишили пригодността за заетост на 
студентите.

Or. en

Изменение 94
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да 
извършват редовен мониторинг и да 
правят оценка дали са успели да 
осигурят равен достъп до приобщаващо 
и качествено образование на всички 
равнища и дали уменията, придобити по 
време на образованието и обучението, 
са повишили пригодността за заетост на 
студентите.

7. призовава държавите членки да 
извършват редовен мониторинг и да 
правят оценка дали са успели да 
осигурят равен достъп до приобщаващо 
и качествено образование на всички 
равнища и дали уменията, придобити по 
време на образованието и обучението, 
са повишили пригодността за заетост на 
студентите и способността им да се 
справят като граждани и в работна 
среда.

Or. fi

Изменение 95
Жан-Люк Бенамия

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да 
извършват редовен мониторинг и да 
правят оценка дали са успели да 
осигурят равен достъп до приобщаващо 
и качествено образование на всички 
равнища и дали уменията, придобити по 
време на образованието и обучението, 
са повишили пригодността за заетост на 
студентите.

7. призовава държавите членки да 
извършват редовен мониторинг и да 
правят оценка дали са успели да 
осигурят равен достъп до приобщаващо 
и качествено образование на всички 
равнища и дали уменията, придобити по 
време на образованието и обучението, 
са повишили пригодността за социално 
приобщаване и заетост на студентите.

Or. fr

Изменение 96
Роберта Анджелили

Проектостановище
Параграф 7a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията и 
държавите членки да насърчават 
обмена на най-добри практики и 
модели, които са дали положителни 
резултати на европейско равнище от 
гледна точка на намаляване на 
преждевременно напускащите 
училище, насърчаване на студентите 
да се включат отново в 
образователната система, 
осигуряване на ефективен преход от 
света на образованието към сферата 
на труда, намаляване на 
безработицата сред младите хора и 
подобряване на достъпа до 
образование и заетост за групите в 
неравностойно положение.

Or. it

Изменение 97
Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава Комисията да следи 
дали държавите членки са предприели 
необходимите стъпки за реформиране 
на своите образователни системи с 
цел постигане на посочените по-горе 
цели.

Or. en

Изменение 98
Филиз Хакъева Хюсменова
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Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. насърчава държавите членки да 
поддържат интензивен диалог с 
образователните институции с цел 
повишаване на тяхната 
осведоменост относно 
възможностите за финансиране от 
ЕС и за установяване в оперативните 
им програми на лесен достъп до 
финансиране за тях; насърчава 
използването на финансиране от 
ЕФРР за нуждите на текущото и 
професионалното образование като 
част от процеса на работа.

Or. en

Изменение 99
Даниел ван дер Ступ

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че държавите членки 
са свободни да прилагат 
горепосочените предложения както 
намерят за добре, или да не ги 
прилагат.

Or. nl


