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Изменение 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че високо 
квалифицираната и образована работна 
сила е едно от основните конкурентни 
преимущества и че качественото 
професионално образование съществено 
допринася за създаването на работещ 
единен вътрешен пазар;

1. подчертава, че високо 
квалифицираната и образована работна 
сила е едно от основните конкурентни 
преимущества, че качественото 
професионално образование и обучение
съществено допринасят за създаването 
на работещ единен вътрешен пазар и че 
те следва постоянно да се адаптират 
към нуждите и развитието на 
европейския пазар на труда чрез 
засилено съгласуване и обмен между 
всички заинтересовани страни;

Or. fr

Изменение 2
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че високо 
квалифицираната и образована работна 
сила е едно от основните конкурентни 
преимущества и че качественото 
професионално образование съществено 
допринася за създаването на работещ 
единен вътрешен пазар;

1. подчертава, че високо 
квалифицираната и образована работна 
сила е една от движещите сили на 
иновацията и носи значително
конкурентно преимущество и че 
качественото професионално 
образование и обучение съществено 
допринасят за устойчивото развитие 
и за създаването на работещ единен 
вътрешен пазар;

Or. en
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Изменение 3
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че за да се осъществи 
напълно водещата инициатива на 
стратегията „ЕС 2020“ - „Програма 
за нови умения и работни места“, 
институциите на ЕС трябва да 
договорят едно прагматично, 
всеобхватно и широкомащабно
споразумение, подкрепяно от всички 
държави-членки, което следва да бъде 
фокусирано върху свързването на 
областите на професионалното
образование, професионалните 
квалификации, ученето през целия 
живот и стажовете с пазара на 
труда, така че да се гарантира, че 
всяка държава-членка действително 
ще се ангажира с образователната 
система на ЕС;

Or. en

Изменение 4
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава държавите-членки и 
Комисията допълнително да 
подобрят признаването на 
неофициалните и неформалните
форми на учене; посочва най-добрите 
практики в тази област, по-
специално чрез финансиране от ЕСФ,
които доказват, че признаването на 
умения, независимо къде са 
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придобити, води до по-успешно 
интегриране на пазара на труда;

Or. en

Изменение 5
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. счита, че Комисията следва да 
финансира европейска схема за обмен 
на умения, чрез която служители на 
малки и средни предприятия да могат 
да се възползват от уменията, с 
които разполагат по-големи 
предприятия, като по този начин 
насърчава професионалното обучение 
и образование, взаимодействието и 
наставничеството;

Or. en

Изменение 6
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
съвместимост между образователните 
системи на различните държави-членки 
на ЕС като се постави акцент на 
изучаването на чужди езици и като се 
разширят възможностите за качествени 
стажове в чужбина;

3. подчертава необходимостта от по-
добро сътрудничество между 
образователните системи на различните 
държави-членки на ЕС като се постави 
акцент на учебните програми, 
необходими за постигане на целите 
на „Съюз за иновации“, включително 
в областта на естествените науки и 
математиката, допълнени с 
изучаването на чужди езици, и като се 
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разширят възможностите за качествени 
стажове в чужбина;

Or. en

Изменение 7
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
съвместимост между образователните 
системи на различните държави-членки 
на ЕС като се постави акцент на 
изучаването на чужди езици и като се 
разширят възможностите за 
качествени стажове в чужбина;

3. подчертава необходимостта от 
съвместимост между образователните 
системи на различните държави-членки 
на ЕС като се постави акцент на 
изучаването на чужди езици и на 
премахването на правните и 
административни пречки за 
изграждането на качествена рамка, 
която да улеснява участието в 
стажове в друга държава-членка;

Or. fr

Изменение 8
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изтъква, в тази връзка, че при 
настоящия икономически климат, 
предприятията и общественият 
сектор все повече се обръщат към 
безплатни стажове, за да избегнат 
наемане на млади хора на трудов 
договор; счита, без да омаловажава по 
какъвто и да било начин ползата от 
такива мерки за предоставянето на 
трудов опит на младите хора, че 
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следва да бъде разработена европейска 
схема за трансгранични краткосрочни 
трудови договори, за да се даде
възможност на младите хора да 
придобиват опит в избраната от тях 
област в държава, различна от 
тяхната собствена, без какъвто и да 
било риск за работодателя; счита, че 
една такава европейска схема би 
могла да улесни обмена на умения 
като свързва лица, които търсят 
работа, с работодатели, 
предоставяйки съдействие във връзка 
с административните формалности 
и предоставяйки безвъзмездни 
средства за участващите МСП; 
изразява твърдо убеждение, че това 
би имало значителни ползи за 
участващите млади хора 
(професионален опит и възможност 
за постоянна работа, изучаване на 
език, придобиване на умения и др.), за 
бизнеса (развитие на трансгранична 
търговия, увеличаване на групата от 
потенциални служители и др.) и за 
ЕС като цяло (ползи от гледна точка 
на социалното сближаване, 
положителен ефект върху 
вътрешната търговия в Съюза и 
върху заетостта, увеличена 
географска мобилност и мобилност 
на работната ръка);

Or. en

Изменение 9
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. подчертава важността на 
стажовете на работното място и 
призовава образователните 
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институции и частния сектор да си 
сътрудничат, за да улеснят 
придобиването на такъв опит, 
особено що се отнася до диалога 
между университетите и бизнеса;

Or. en

Изменение 10
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. подчертава, че създаването на 
възможност за младите хора да 
прекарат в чужбина период на 
образование или обучение е от 
съществено значение за тях, за да 
придобият нови умения, включително 
езикови умения, и по този начин 
увеличава техните възможности за 
интегриране на пазара на труда;
поради това приветства 
намерението на Комисията да 
разработи карта „Младежта в 
движение“, която да помага на
младите хора да се местят в друга 
държава-членка, за да учат, както и 
да създаде европейски студентски 
заеми за мобилност, за да предостави 
на повече млади европейци, особено на 
тези в най-неравностойно положение,
възможността да прекарат известен 
период на образование, обучение или 
работа в друга държава;

Or. en
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Изменение 11
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 3 г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. приветства и напълно подкрепя 
предложението на Комисията да 
актуализира системата за 
признаване на професионалните
квалификации; счита, че прегледът
на директивата за признаването на
професионалните квалификации от 
страна на Комисията следва
изключително да  съдържа смислена 
оценка на социалното и икономическо
въздействие на директивата в 
настоящата й форма; счита, че 
взаимното признаване на 
професионалните квалификации в 
държавите-членки трябва да остане 
приоритет от първостепенно 
значение за Комисията;

Or. en

Изменение 12
Constance Le Grip

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
взаимодействието между вече 
съществуващите квалификационни
системи, каквито са Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации, 
процесът от Болоня във висшето 
образование и европейската 
квалификационна рамка;

4. призовава Комисията да координира 
по-добре вече съществуващите системи
за признаване на квалификациите, 
каквито са Директива 2005/36/ЕО 
относно признаването на 
професионалните квалификации, 
процесът от Болоня във висшето 
образование и процесът от 
Копенхаген в професионалното 
обучение, по-конкретно чрез по-добро 
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използване на европейската 
квалификационна рамка (ЕКР) и 
европейската кредитна система за 
професионално образование и 
обучение (ECVET), и развитието на 
Европас;

Or. fr

Изменение 13
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
взаимодействието между вече 
съществуващите квалификационни 
системи, каквито са Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации, 
процесът от Болоня във висшето 
образование и европейската 
квалификационна рамка;

4. призовава Комисията да поддържа 
сътрудничество между вече 
съществуващите квалификационни 
системи, каквито са Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации, 
процесът от Болоня във висшето 
образование и европейската 
квалификационна рамка; поддържа
становището, че държавите-членки 
следва да запазят правомощия в 
определянето на образователните 
квалификации съобразно своите
конкретни обществени и културни 
условия;

Or. en

Изменение 14
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 4. призовава Комисията да разгледа 
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взаимодействието между вече 
съществуващите квалификационни 
системи, каквито са Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации, 
процесът от Болоня във висшето 
образование и европейската 
квалификационна рамка;

взаимодействието между Директива 
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации, 
процеса от Болоня и европейската 
квалификационна рамка;

Or. en

Изменение 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че е важно да се 
премахнат всички пречки пред
мобилността на работната сила от 
гледна точка на вътрешния пазар на 
ЕС; обръща внимание на значението на 
директивата за признаването на 
професионалните квалификации и 
призовава Комисията да съобрази
текущата оценка на директивата в 
интерес на укрепването на 
европейското професионално 
образование;

5. подчертава, че е важно да се улесни
мобилността на работниците в 
рамките на вътрешния пазар на ЕС; 
обръща внимание на значението на 
директивата за признаването на 
професионалните квалификации и 
призовава Комисията, въз основа на
текущата оценка на директивата, да
реформира съществуващите системи 
за признаване на професионалните 
квалификации;

Or. fr

Изменение 16
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че е важно да се 
премахнат всички пречки пред 

5. подчертава, че е важно да се 
премахнат съществуващите 



PE458.750v01-00 12/16 AM\857342BG.doc

BG

мобилността на работната сила от 
гледна точка на вътрешния пазар на ЕС; 
обръща внимание на значението на 
директивата за признаването на 
професионалните квалификации и 
призовава Комисията да съобрази 
текущата оценка на директивата в 
интерес на укрепването на 
европейското професионално
образование;

изкуствени пречки пред мобилността 
на работната сила от гледна точка на 
вътрешния пазар на ЕС; обръща 
внимание на значението на директивата 
за признаването на професионалните 
квалификации и призовава Комисията, в 
консултациите, които провежда 
понастоящем, да разгледа 
възможността за включване на 
професионалното образование и 
обучение в прегледа на Директивата;

Or. en

Изменение 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава Европейската комисия, 
държавите-членки и Европейския 
парламент да подкрепят и 
разширяват европейските програми 
за мобилност на учащите се и по-
конкретно програмата „Леонардо да 
Винчи“, за да създадат благоприятни 
условия за повишена мобилност на
стажантите в рамките на единния 
пазар;

Or. fr

Изменение 18
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че съществува и 
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вътрешен пазар на възможностите за 
повишаване на професионалната 
квалификация, и призовава 
държавите-членки да предоставят 
повече консултативни центрове 
относно възможностите за 
професионално образование и 
обучение и за професионална 
мобилност както в съответната
държава, така и в другите държави-
членки;

Or. de

Изменение 19
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. посочва пречките пред 
интегрирането, на които се 
натъкват гражданите на трети 
държави, когато техните 
квалификации не бъдат признати; 
призовава Комисията да оцени 
въздействието на европейската 
квалификационна рамка върху 
признаването на квалификациите на 
граждани на трети държави;

Or. en

Изменение 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за подкрепа на 6. призовава за подкрепа на развитието



PE458.750v01-00 14/16 AM\857342BG.doc

BG

трансграничните връзки и 
комуникационните платформи между 
образователните институции и 
работодателите с цел обмяна на 
признати практики във връзка с 
директивата за услугите;

на трансгранични връзки и 
комуникационни платформи между 
образователните институции и 
работодателите с цел обмяна на 
признати практики;

Or. fr

Изменение 21
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава за подкрепа на 
трансграничните връзки и 
комуникационните платформи между 
образователните институции и 
работодателите с цел обмяна на 
признати практики във връзка с 
директивата за услугите;

6. призовава за подкрепа на 
трансграничните връзки и 
комуникационните платформи между 
образователните институции и
работодателите с цел обмяна на 
признати практики;

Or. en

Изменение 22
Emma McClarkin

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията и държавите-
членки да подпомагат 
образователните програми в 
областта на законодателството на ЕС 
за подкрепа на единния пазар, чиято 
цел е предприятията, публичната 
администрация и потребителите по-
добре да се възползват от правата си и 
да съблюдават съответните си 

7. призовава Комисията и държавите-
членки да подпомагат пълното
транспониране на законодателството 
на ЕС, за да се улесни създаването на
по-ефективен единен пазар, и на тази 
основа да предоставят информация
на заинтересованите лица като 
предприятия и държавни служители, 
за да се гарантира по-добро разбиране
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задължения. на транспонираното 
законодателство;

Or. en

Изменение 23
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава всички участници на 
пазара на труда, включително тези 
от професионалните сектори, 
предприятията, профсъюзите, 
министерствата и публичните 
служби по заетостта, да се включат 
в структуриран обществен диалог 
относно това как по-добре да се 
гарантира професионалната 
интеграция на младите хора, да се 
насърчава ученето през целия живот 
и формалното/неформалното 
обучение и накрая да се разработи 
образователна система на ЕС, която 
е в състояние да осигури 
професионално развитие за
гражданите на ЕС;

Or. en

Изменение 24
Toine Manders

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. застъпва се за използването на 
съвременните технологии, в техните 
най-широкообхватни и творчески 
форми, за насърчаване на 
професионалното образование и 
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обучение, включително ролеви 
видеоигри, които младите хора могат 
да играят на състезателен принцип
на европейско равнище (напр. като 
част от училищно състезание на ЕС),
като същевременно учат и се 
информират как функционират
икономиката и ЕС.

Or. en


