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Изменение 1
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 1а (нов))

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че програмата 
„Еразъм“ вече представлява успех за
мобилността на студентите;
въпреки това поддържа 
становището, че е необходима 
засилена комуникация, насочена към
студентите и учебните заведения, за 
да се гарантира ефективността на 
тази програма, и че следва да се 
предвиди увеличаване на средствата;

Or. fr

Изменение 2
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 1а (нов))

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че процесът от 
Болоня даде тласък на мобилността 
на студентите в държавите 
участници и че има голям потенциал
да допринесе за засилване на 
мобилността на работниците; 
въпреки това изразява съжаление, че 
степента на мобилност продължава 
да бъде ниска; ето защо призовава 
институциите на Европейския съюз и 
националните органи да общуват по-
добре с университетите и техните 
студенти относно съществуващите 
възможности за мобилност, в това 
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число в областта на стипендиите;

Or. en

Изменение 3
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1а (нов))

Проектостановище Изменение

1а. критикува еднообразния подход на 
процеса от Болоня; подчертава, че е 
необходимо да се зачитат различните 
образователни системи и традиции 
на учене и преподаване в държавите-
членки, като в същото време се дава 
възможност за мобилност на 
студентите и служителите;

Or. en

Изменение 4
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1а (нов))

Проектостановище Изменение

1а. счита, че надлежното въвеждане
на единични звена за контакт по 
отношение на образователния сектор 
в различните държави-членки може 
да реши в значителна степен 
проблема с нееднаквия и неправилен 
начин на прилагане на различни 
аспекти на процеса от Болоня, да 
допринесе за осъвременяване на 
националните политики в сферата на 
висшето образование и да даде 
възможност за по-голямо 
сътрудничество, координация и 
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свързаност, както и за по-голям обмен 
на най-добри практики между 27-те 
държави-членки на Европейския съюз;

Or. en

Изменение 5
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че професионалната 
пригодност и развитието на по-широк 
набор от умения, адаптирани към пазара 
на труда, трябва да бъдат основен 
приоритет с оглед на постигането на 
целите, свързани с устойчивия растеж и 
благоденствието; във връзка с това 
изразява силната си подкрепа за обмена 
между университетите, диалога между 
университетите и бизнеса, стажовете и 
паспорта на уменията;

2. подчертава, че професионалната 
пригодност и развитието на по-широк 
набор от умения, адаптирани към пазара 
на труда, трябва да бъдат основен 
приоритет с оглед на постигането на 
целите, свързани с устойчивия растеж и 
благоденствието; във връзка с това 
изразява силната си подкрепа за обмена 
на студенти и преподаватели между 
университетите, диалога между 
университетите и бизнеса, стажовете и 
паспорта на уменията;

Or. cs

Изменение 6
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че професионалната 
пригодност и развитието на по-широк 
набор от умения, адаптирани към пазара 
на труда, трябва да бъдат основен
приоритет с оглед на постигането на 
целите, свързани с устойчивия растеж и 
благоденствието; във връзка с това 
изразява силната си подкрепа за обмена 

2. подчертава, че професионалната 
пригодност и развитието на по-широк 
набор от умения, адаптирани към пазара 
на труда, трябва да бъдат основен 
приоритет с оглед на постигането на 
целите, свързани с устойчивия растеж и 
благоденствието; във връзка с това 
изразява силната си подкрепа за обмена 
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между университетите, диалога между 
университетите и бизнеса, стажовете и 
паспорта на уменията;

между университетите, диалога между 
университетите и бизнеса, стажовете и 
паспорта на уменията и укрепването на 
триъгълника на знанието;

Or. lt

Изменение 7
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че професионалната 
пригодност и развитието на по-широк 
набор от умения, адаптирани към пазара 
на труда, трябва да бъдат основен 
приоритет с оглед на постигането на 
целите, свързани с устойчивия растеж и 
благоденствието; във връзка с това 
изразява силната си подкрепа за обмена 
между университетите, диалога между 
университетите и бизнеса, стажовете и 
паспорта на уменията;

2. подчертава, че мерките за 
повишаване на професионалната 
пригодност, например ученето през 
целия живот и развитието на по-широк 
набор от умения, адаптирани към пазара 
на труда, трябва да бъдат основен 
приоритет с оглед на постигането на 
целите, свързани с устойчивия растеж и 
благоденствието; във връзка с това 
изразява силната си подкрепа за обмена 
между университетите, диалога между 
университетите и бизнеса, стажовете и 
паспорта на уменията; 

Or. fr

Изменение 8
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 2а (нов))

Проектостановище Изменение

2а. счита, че мобилността на 
преподавателите във висшето 
образование носи не само нови знания 
и опит на самите преподаватели, но 
също така, косвено, и на техните 
студенти и в същото време им дава 
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възможност да участват в 
подготовката на общ педагогически 
материал;

Or. cs

Изменение 9
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква приноса на Седмата рамкова 
програма на ЕС за научни изследвания, 
Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации и 
европейското научноизследователско 
пространство за улесняването на 
мобилността на изследователите в ЕС и 
за разгръщането на потенциала за 
иновации и конкурентоспособност в ЕС;

3. изтъква приноса на Седмата рамкова 
програма на ЕС за научни изследвания, 
Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации и 
европейското научноизследователско
пространство за улесняването на 
мобилността на изследователите в ЕС и 
за разгръщането на потенциала за 
иновации и конкурентоспособност в ЕС 
и призовава за укрепване на връзките 
между Европейското пространство 
за висше образование и Европейското 
изследователско пространство;

Or. fr

Изменение 10
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изтъква приноса на Седмата рамкова 
програма на ЕС за научни изследвания, 
Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации и 
европейското научноизследователско 
пространство за улесняването на 

3. изтъква приноса на Седмата рамкова 
програма на ЕС за научни изследвания, 
Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации и 
европейското научноизследователско 
пространство за улесняването на 
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мобилността на изследователите в ЕС и 
за разгръщането на потенциала за 
иновации и конкурентоспособност в ЕС;

мобилността на студентите, на 
изследователите и на други работници
и служители в ЕС, за насърчаването
на интернационализирането на 
висшето образование и за 
разгръщането на потенциала за 
иновации и конкурентоспособност в ЕС;

Or. lt

Изменение 11
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да подкрепя и 
подпомага държавите-членки в рамките 
на целия междуправителствен процес с 
оглед на предстоящата конференция на 
министрите, отговарящи за висшето 
образование, в Букурещ през април 
2012 г.;

4. призовава Комисията да подкрепя и 
подпомага държавите-членки в рамките 
на целия междуправителствен процес с 
оглед на предстоящата конференция на 
министрите, отговарящи за висшето 
образование, в Букурещ през април 
2012 г.; подкрепя подхода, наскоро 
възприет от Европейската комисия в
нейното съобщение „В подкрепа на 
растежа и създаването на работни 
места – програма за модернизиране на 
системите за висше образование в 
Европа“[1];
[1]Съобщение от Комисията до 
Европейския парламент, до Съвета, 
до Европейския икономически и 
социален комитет и до Комитета на 
регионите „В подкрепа на растежа и 
създаването на работни места –
програма за модернизиране на 
системите за висше образование в 
Европа“ от 20 септември 2011 г. –
(COM (2011) 567 окончателен).

Or. fr
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Изменение 12
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 4а (нов))

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че процесът от 
Болоня следва да привлича участието 
на всички заинтересовани страни, в 
това число служителите и 
студентите, на всеки етап от своето 
развитие; призовава за задълбочен и 
непрекъснат анализ на въздействието 
на процеса от Болоня, така че да се 
насочва бъдещото развитие и да се 
дава възможност за вземане на 
решения въз основа на сигурни данни;

Or. en

Изменение 13
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 4а (нов))

Проектостановище Изменение

4а. разчита, че прегледът на 
резултатите по време на заседанието 
на равнище министри, което ще се 
проведе идната година в Букурещ, ще 
даде възможност да се изготви ясна
пътна карта за изграждането на 
Европейско пространство за висше
образование, което до 2020 г. да 
започне да функционира пълноценно;
настоява за формулирането на 
междусекторни предложения във 
връзка с обучението по ИКТ, 
професионалното обучение и ученето 
през целия живот и стажовете в 
предприятия, като те активно да 
насърчават приобщаването успоредно 
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с постигането на интелигентен и 
устойчив растеж, така че в 
условията след световната криза 
Европейският съюз да разполага с
конкурентно предимство по 
отношение на създаването на 
работни места, човешкия капитал, 
научните изследвания, иновациите, 
предприемачеството и икономиката
на знанието като цяло;

Or. en

Изменение 14
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 4б (нов))

Проектостановище Изменение

4б. подчертава Лондонското 
комюнике от 2007 г., което направи 
от социалното измерение на 
образованието една от целите на 
процеса от Болоня; подчертава, че е 
необходимо да се гарантира 
равноправен достъп до образование, 
независимо от произхода; изразява 
съжаление, че тази цел не е 
постигната в достатъчна степен, и 
насърчава Комисията да улеснява 
напредъка в тази област;

Or. en

Изменение 15
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. привлича вниманието към силната 
взаимовръзка между процеса от Болоня 
и Директивата относно 
професионалните квалификации; 
призовава Комисията да извърши 
оценка, в рамките на своята 
компетентност, на неравномерното 
прилагане на процеса и да изготви 
таблица с резултатите с цел процесът от 
Болоня да се превърне в истински 
инструмент за улесняване на 
мобилността на специалистите не само 
между държавите-членки, но и между 
ЕС и трети държави, участващи в този 
процес;

5. привлича вниманието към силната 
взаимовръзка между процеса от Болоня 
и Директивата относно 
професионалните квалификации; 
призовава Комисията да извърши 
оценка, в рамките на своята 
компетентност, на неравномерното 
прилагане на процеса и да изготви 
таблица с резултатите с цел процесът от 
Болоня да се превърне в истински 
инструмент за улесняване на 
мобилността на специалистите не само 
между държавите-членки, но и между 
ЕС и трети държави, участващи в този 
процес; призовава при 
преразглеждането на Директивата за
признаването на професионалните 
квалификации да се направи сравнение 
на минималните изисквания за 
обучение и да се осъществява по-
редовен обмен между държавите-
членки, компетентните органи и 
професионалните сдружения и 
организации, за да се сближат 
минималните изисквания за обучение 
и по този начин да се премине към
реално Европейско пространство за 
висше образование;

Or. fr

Изменение 16
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. привлича вниманието към силната 
взаимовръзка между процеса от Болоня 
и Директивата относно 
професионалните квалификации; 

5. привлича вниманието към силната 
взаимовръзка между процеса от Болоня 
и Директивата относно 
професионалните квалификации; 
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призовава Комисията да извърши
оценка, в рамките на своята 
компетентност, на неравномерното 
прилагане на процеса и да изготви 
таблица с резултатите с цел процесът от 
Болоня да се превърне в истински 
инструмент за улесняване на 
мобилността на специалистите не само 
между държавите-членки, но и между 
ЕС и трети държави, участващи в този 
процес;

призовава Комисията да извърши 
оценка, в рамките на своята 
компетентност, на неравномерното 
прилагане на процеса и да изготви 
таблица с резултатите с цел процесът от 
Болоня да се превърне в истински 
инструмент за улесняване на 
мобилността на специалистите не само 
между държавите-членки, но и между 
ЕС и трети държави, участващи в този 
процес, като до 2020 г. 20 % от 
дипломираните европейци да са учили 
или да са били на стаж в чужбина;

Or. lt

Изменение 17
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 5а (нов))

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията, държавите-
членки и университетите да укрепят
връзката между процеса от Болоня и 
Директивата за професионалните 
квалификации, като предоставят на 
студентите, преди те да изберат 
програма за обмен, цялата 
необходима конкретна информация 
относно признаването на дипломите, 
получени в чужбина, от държавата-
членка на произход, или другаде в 
Европейския съюз и относно 
перспективите за заетост, до които 
дава достъп обучението в чужбина;

Or. en

Изменение 18
Emilie Turunen
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Проектостановище
Параграф 5а (нов))

Проектостановище Изменение

5а. подчертава различията между 
държави и институции при
прилагането на процеса от Болоня, 
както между отделните държави-
членки на Европейския съюз, така и 
между държавите-членки на 
Европейския съюз и държавите, 
които не са членки на ЕС, подписали 
съвместната декларация в Болоня;
подчертава, че при евентуалното 
отчитане на резултатите относно 
прилагането на процеса от Болоня 
този въпрос следва да се разгледа 
задълбочено; подобен анализ следва да 
включва качествена и количествена 
оценка, така че да насочва бъдещото 
развитие и да дава възможност за 
вземане на решения въз основа на 
сигурни данни;

Or. en

Изменение 19
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 5б (нов))

Проектостановище Изменение

5б. привлича вниманието към 
връзките, които съществуват между 
процеса от Болоня и Директива
2005/36/ЕО относно признаването на 
професионалните квалификации; 
подчертава необходимостта от 
непрекъсната и необвързваща 
координация от страна на 
Комисията;

Or. en
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Изменение 20
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да оказва 
подкрепа на държавите-членки при 
усъвършенстването на Европейската 
система за трансфер и натрупване на 
кредити с цел да се увеличи нейната 
прозрачност, за да може тя да се 
използва като инструмент за сравнение 
с оглед на улесняването на 
признаването на професионалните 
квалификации;

6. призовава Комисията да оказва 
подкрепа на държавите-членки при 
усъвършенстването на Европейската 
система за трансфер и натрупване на 
кредити с цел да се увеличи нейната 
прозрачност, за да може тя да се 
използва като инструмент за сравнение 
с оглед на улесняването на 
признаването на професионалните 
квалификации; призовава да се проведе 
обсъждане на възможността в 
кредитите по Европейската система 
за трансфер и натрупване на кредити 
да се включат периодите на стажове, 
проведени в рамките на висшето 
образование;

Or. fr

Изменение 21
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да оказва 
подкрепа на държавите-членки при 
усъвършенстването на Европейската 
система за трансфер и натрупване на 
кредити с цел да се увеличи нейната 
прозрачност, за да може тя да се 
използва като инструмент за сравнение 
с оглед на улесняването на 
признаването на професионалните 
квалификации;

6. призовава Комисията да оказва 
подкрепа на държавите-членки за 
увеличаване на прозрачността на 
Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити, за да може тя да 
се използва като по-добър инструмент 
за сравнение с оглед на улесняването на 
признаването на професионалните 
квалификации;
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Or. en

Изменение 22
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да оказва 
подкрепа на държавите-членки при 
усъвършенстването на Европейската 
система за трансфер и натрупване на 
кредити с цел да се увеличи нейната 
прозрачност, за да може тя да се 
използва като инструмент за сравнение 
с оглед на улесняването на 
признаването на професионалните 
квалификации;

6. призовава Комисията да оказва 
подкрепа на държавите-членки при 
усъвършенстването на Европейската 
система за трансфер и натрупване на 
кредити с цел да се увеличи нейната 
прозрачност, за да може тя да се 
използва като инструмент за сравнение 
с оглед на улесняването на 
признаването на професионалните 
квалификации; счита, че един подход,
основан на придобитите умения, би 
могъл да улесни сравненията в много 
сектори;

Or. fr

Изменение 23
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да оказва 
подкрепа на държавите-членки при 
усъвършенстването на Европейската 
система за трансфер и натрупване на 
кредити с цел да се увеличи нейната 
прозрачност, за да може тя да се 
използва като инструмент за сравнение 
с оглед на улесняването на 
признаването на професионалните 
квалификации;

6. призовава Комисията да оказва 
подкрепа на държавите-членки при 
усъвършенстването на Европейската 
система за трансфер и натрупване на 
кредити, за да се улесни нейното 
прилагане с помощта на програми на 
ЕС и с цел да се увеличи нейната 
прозрачност, за да може тя да се 
използва като инструмент за сравнение 
с оглед на улесняването на 
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признаването на професионалните 
квалификации;

Or. lt

Изменение 24
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 6 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

привлича вниманието към значението 
на хармонизираното въвеждане на 
Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити за 
обученията, водещи до
упражняването на професии, за 
които важи принципът за 
автоматично признаване съгласно 
Директива 2005/36/EО;

Or. fr

Изменение 25
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 6а (нов))

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията, в 
сътрудничество с държавите-членки 
и университетите, да изготви
индикативна сравнителна таблица за 
броя на кредитите съгласно
Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити, предоставяни 
за сравними форми на образование, за 
да се премине към по-добра 
хармонизация и по този начин да се 
улесни признаването, както в 
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рамките на университетски обмен, 
така и в сферата на 
професионалните квалификации;

Or. fr

Изменение 26
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за по-добра комуникация 
между университетите в ЕС с оглед на 
по-бързото признаване на новите 
дипломи.

7. призовава за по-добра свързаност и
комуникация между университетите в 
ЕС с оглед на по-бързото признаване на 
новите дипломи и по отношение на
младите поколения, за да им се даде 
възможност да опознаят по-добре 
многообразието на европейските 
програми.

Or. fr

Изменение 27
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава за по-добра комуникация 
между университетите в ЕС с оглед на 
по-бързото признаване на новите 
дипломи.

7. призовава за по-добра комуникация и 
координация между университетите в 
ЕС по отношение на съдържанието 
на техните програми с оглед на по-
бързото признаване на новите дипломи, 
а също така и на улесняването на
трансфера на кредити;

Or. en
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Изменение 28
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 7а (нов))

Проектостановище Изменение

7а. посочва, че условията за 
натрупване и трансфер на кредити
във висшето образование може да
варират в различните университети; 
счита, че подобни различия могат да 
разубедят студентите да участват в 
университетски обмен; ето защо 
посочва, че е необходимо да се 
формулират еднообразни правила, с 
цел да се подобри информирането на 
студентите, например като се 
фиксира броят на кредитите, 
необходим за записването за 
следващия семестър;

Or. cs

Изменение 29
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 7а (нов))

Проектостановище Изменение

7а. призовава Комисията и 
държавите-членки да оказват пълна 
подкрепа за засилване на обмена 
между университетите, с цел да се 
подобри опознаването и взаимното 
разбиране на различните системи за 
образование и обучение;

Or. fr
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Изменение 30
Olga Sehnalová

Проектостановище
Параграф 7б (нов))

Проектостановище Изменение

7б. счита, че още преди началото на 
стажа студентите следва да бъдат 
ясно информирани за броя на 
кредитите, които ще бъдат 
признати при завършването му;

Or. cs

Изменение 31
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 7б (нов))

Проектостановище Изменение

7б. призовава държавите-членки и 
университетите за по-голяма 
координация относно системата от 
модули, които предлагат гъвкавост 
на студентите при избора им на 
дисциплини, като в същото време 
гарантират обща база от знания и 
умения; счита, че такава система 
може да послужи за основа за 
частична хармонизация на някои 
дипломи между държави-членки, 
като осигури запазването на 
националните специфики;

Or. fr


