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Pozměňovací návrh 1
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že program Erasmus sice 
již úspěšně podpořil mobilitu studentů,
přitom však tvrdí, že je zapotřebí jednak 
posílit komunikaci se studenty 
a vzdělávacími zařízeními, což přispěje 
k zajištění účinnosti tohoto programu, 
a jednak vytvořit podmínky pro zvýšení 
jeho financování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že boloňský proces 
vytvořil předpoklad pro zvýšení mobility 
studentů v zúčastněných zemích a že
nabízí široké možnosti posílení mobility 
pracovníků; lituje však, že míra mobility 
je přesto i nadále nízká; vybízí tedy orgány 
Evropské unie a vnitrostátní orgány, aby 
poskytovaly univerzitám a jejich 
studentům více informací o existujících 
možnostech mobility, a to i v souvislosti se 
stipendii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. kritizuje nepružný přístup, který byl 
zaveden v rámci boloňského procesu; 
zdůrazňuje, že při zajišťování mobility 
studentů a zaměstnanců musí být 
respektovány rozdíly mezi členskými státy, 
pokud jde o vzdělávací systémy a tradice 
týkající se učení a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Louis Grech

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. domnívá se, že řádné a náležité 
zavádění jednotných kontaktních míst 
v oblasti vzdělávacího sektoru 
v jednotlivých členských státech může 
podstatně snížit rozdíly a nedostatky, které 
se projevují při uplatňování jednotlivých 
částí boloňského procesu, přispět 
k modernizaci vnitrostátních politik 
zaměřených na vysokoškolské vzdělávání 
a umožnit zvýšení spolupráce, koordinace 
a součinnosti všech 27 členských států 
Evropské unie spolu s posílením výměny 
osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Olga Sehnalová
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že zaměstnatelnost a rozvoj 
širšího spektra dovedností vhodných pro 
pracovní trh musí být nejvyšší prioritou, 
aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje a 
prosperity; jednoznačně v tomto ohledu 
podporuje univerzitní výměny, dialog mezi 
univerzitami a podniky, odbornou praxi a 
pas osobních dovedností;

2. zdůrazňuje, že zaměstnatelnost a rozvoj 
širšího spektra dovedností vhodných pro 
pracovní trh musí být nejvyšší prioritou, 
aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje a 
prosperity; jednoznačně v tomto ohledu 
podporuje univerzitní výměny studentů i 
učitelů, dialog mezi univerzitami a 
podniky, odbornou praxi a pas osobních 
dovedností;

Or. cs

Pozměňovací návrh 6
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že zaměstnatelnost a rozvoj 
širšího spektra dovedností vhodných pro 
pracovní trh musí být nejvyšší prioritou, 
aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje 
a prosperity; jednoznačně v tomto ohledu 
podporuje univerzitní výměny, dialog mezi 
univerzitami a podniky, odbornou praxi 
a pas osobních dovedností;

2. zdůrazňuje, že zaměstnatelnost a rozvoj 
širšího spektra dovedností vhodných pro 
pracovní trh musí být nejvyšší prioritou, 
aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje 
a prosperity; jednoznačně v tomto ohledu 
podporuje univerzitní výměny, dialog mezi 
univerzitami a podniky, odbornou 
praxi, pas osobních dovedností a posílení 
znalostního trojúhelníku;

Or. lt

Pozměňovací návrh 7
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že zaměstnatelnost a rozvoj 
širšího spektra dovedností vhodných pro 
pracovní trh musí být nejvyšší prioritou, 
aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje 
a prosperity; jednoznačně v tomto ohledu 
podporuje univerzitní výměny, dialog mezi 
univerzitami a podniky, odbornou praxi 
a pas osobních dovedností;

2. zdůrazňuje, že zaměstnatelnost, která je 
podporována například celoživotním 
vzděláváním, a rozvoj širšího spektra 
dovedností vhodných pro pracovní trh musí
být nejvyšší prioritou, aby se dosáhlo cílů 
udržitelného rozvoje a prosperity; 
jednoznačně v tomto ohledu podporuje 
univerzitní výměny, dialog mezi 
univerzitami a podniky, odbornou praxi 
a pas osobních dovedností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a.zastává názor, že mobilita 
vysokoškolských učitelů přináší nejen 
další vzdělání a zkušenosti učitelům 
samotným, ale zprostředkovaně i jejich 
studentům, a zároveň umožňuje účastnit 
se na přípravě společných studijních 
materiálů;

Or. cs

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

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje přínos 7. rámcového 
programu EU pro výzkum, rámcového 

3. zdůrazňuje přínos 7. rámcového 
programu EU pro výzkum, rámcového 
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programu pro konkurenceschopnost 
a inovace a Evropského výzkumného 
prostoru, neboť usnadňují mobilitu 
výzkumných pracovníků z EU a uvolňují 
potenciál EU v oblasti 
konkurenceschopnosti a inovací;

programu pro konkurenceschopnost 
a inovace a Evropského výzkumného 
prostoru, neboť usnadňují mobilitu 
výzkumných pracovníků z EU a uvolňují 
potenciál EU v oblasti 
konkurenceschopnosti a inovací, a vyzývá 
k posílení vazeb mezi Evropským 
prostorem vysokoškolského vzdělávání 
a Evropským výzkumným prostorem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje přínos 7. rámcového 
programu EU pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost 
a inovace a Evropského výzkumného 
prostoru, neboť usnadňují mobilitu 
výzkumných pracovníků z EU a uvolňují 
potenciál EU v oblasti 
konkurenceschopnosti a inovací;

3. zdůrazňuje přínos 7. rámcového 
programu EU pro výzkum, rámcového 
programu pro konkurenceschopnost 
a inovace a Evropského výzkumného 
prostoru, neboť usnadňují mobilitu 
studentů, výzkumných pracovníků
a dalších pracovníků z EU, podporují 
internacionalizaci vysokoškolského 
vzdělávání a uvolňují potenciál EU 
v oblasti konkurenceschopnosti a inovací;

Or. lt

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

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby v průběhu celého 
mezivládního procesu poskytovala 
členským státům podporu a pomoc 

4. vyzývá Komisi, aby v průběhu celého 
mezivládního procesu poskytovala 
členským státům podporu a pomoc 
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v souvislosti s nadcházející konferencí 
ministrů odpovědných za vyšší vzdělávání, 
která se uskuteční v dubnu 2012 
v Bukurešti;

v souvislosti s nadcházející konferencí 
ministrů odpovědných za vyšší vzdělávání, 
která se uskuteční v dubnu 2012 
v Bukurešti; podporuje nedávnou 
iniciativu Komise v jejím sdělení 
nazvaném „Podpora růstu a 
zaměstnanosti – plán modernizace 
evropských systémů vysokoškolského 
vzdělávání“ [1]
[1] Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 
a Výboru regionů - „Podpora růstu a 
zaměstnanosti – plán modernizace 
evropských systémů vysokoškolského 
vzdělávání“ ze dne 20. září 2011- (KOM 
(2011) 567 v konečném znění)

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. zdůrazňuje, že do boloňského procesu 
by se měly zapojit všechny zúčastněné 
strany včetně zaměstnanců a studentů,
a to ve všech etapách jeho rozvoje; žádá 
o hloubkovou průběžnou analýzu dopadu 
boloňského procesu, která umožní určit 
směry budoucího vývoje a opírat se při 
rozhodování o věcně podložené údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Louis Grech
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Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. je přesvědčen, že bilance provedená 
na ministerské konferenci, která se bude 
konat v příštím roce v Bukurešti, umožní 
vytvořit jasnou strategii pro vytvoření plně 
funkčního Evropského prostoru 
vysokoškolského vzdělávání do roku 2020; 
trvá na tom, aby byly předloženy 
meziodvětvové návrhy v oblasti odborné 
přípravy v oblasti IKT, odborného 
učňovství, celoživotního vzdělávání a stáží 
v podnicích a aby tyto návrhy aktivně 
podporovaly nejen začlenění, ale 
i inteligentní a trvalý růst, což poskytne 
Evropské unii konkurenční výhodu ve 
světě čelícím důsledkům krize, ve smyslu 
podpory zaměstnanosti, lidského kapitálu, 
výzkumu, inovace, podnikání a všech 
stránek znalostní ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 b. upozorňuje na londýnské komuniké 
z roku 2007, v němž byl prohlášen 
sociální rozměr vzdělávání jedním z cílů 
boloňského procesu; zdůrazňuje, že je 
žádoucí, aby byl zajištěn rovný přístup ke 
vzdělávání bez ohledu na původní 
prostředí; lituje, že tento cíl není 
dostatečně rozvíjen, a vybízí Komisi, aby 
v této oblasti zajistila pokrok;

Or. en
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Pozměňovací návrh 15
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na silnou vazbu mezi 
boloňským procesem a směrnici 
o odborných kvalifikacích; vyzývá Komisi, 
aby v rámci svých kompetencí vyhodnotila 
nerovnoměrné provádění tohoto procesu 
a aby rovněž vytvořila srovnávací přehled 
s cílem učinit z boloňského procesu 
skutečný nástroj pro usnadnění mobility 
odborných pracovníků nejen mezi 
členskými státy, ale také mezi EU 
a ostatními signatáři;

5. upozorňuje na silnou vazbu mezi 
boloňským procesem a směrnici 
o odborných kvalifikacích; vyzývá Komisi, 
aby v rámci svých kompetencí vyhodnotila 
nerovnoměrné provádění tohoto procesu 
a aby rovněž vytvořila srovnávací přehled 
s cílem učinit z boloňského procesu 
skutečný nástroj pro usnadnění mobility 
odborných pracovníků nejen mezi 
členskými státy, ale také mezi EU 
a ostatními signatáři; poukazuje na to, že 
v rámci revize směrnice o uznávání 
odborných kvalifikací je zapotřebí provést
srovnání minimálních požadavků na 
odbornou přípravu a zajistit pravidelnější
výměny mezi členskými státy, příslušnými 
orgány a odbornými sdruženími či 
organizacemi, s cílem sblížit minimální 
požadavky na odbornou přípravu 
a vykročit tak směrem k vytvoření 
skutečného Evropského prostoru 
vysokoškolského vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. upozorňuje na silnou vazbu mezi 
boloňským procesem a směrnici 
o odborných kvalifikacích; vyzývá Komisi, 

5. upozorňuje na silnou vazbu mezi 
boloňským procesem a směrnici 
o odborných kvalifikacích; vyzývá Komisi, 



AM\882056CS.doc 11/18 PE475.802v01-00

CS

aby v rámci svých kompetencí vyhodnotila 
nerovnoměrné provádění tohoto procesu 
a aby rovněž vytvořila srovnávací přehled 
s cílem učinit z boloňského procesu 
skutečný nástroj pro usnadnění mobility 
odborných pracovníků nejen mezi 
členskými státy, ale také mezi EU 
a ostatními signatáři;

aby v rámci svých kompetencí vyhodnotila 
nerovnoměrné provádění tohoto procesu 
a aby rovněž vytvořila srovnávací přehled 
s cílem učinit z boloňského procesu 
skutečný nástroj pro usnadnění mobility 
odborných pracovníků nejen mezi 
členskými státy, ale také mezi EU 
a ostatními signatáři, a zajistit, aby do roku
2020 mělo 20 % evropských absolventů 
vysokoškolského studia zkušenost se 
studiem či stáží v zahraničí;

Or. lt

Pozměňovací návrh 17
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vyzývá Komisi, členské státy 
a univerzity, aby posílily vazby mezi 
boloňským procesem a směrnicí 
o odborných kvalifikacích, a sice takovým 
způsobem, že poskytnou studentům, kteří 
se chystají zvolit si některý z výměnných 
programů, veškeré konkrétní informace, 
které jsou relevantní v souvislosti 
s uznáváním diplomů 
získaných v zahraničí, ať již ze strany 
členského státu původu nebo jiných států 
Evropské unie, a v souvislosti 
s perspektivami zaměstnání, které studium 
v zahraničí nabízí;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)



PE475.802v01-00 12/18 AM\882056CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje rozdíly mezi zeměmi 
a orgány zapojenými do uplatňování 
boloňského procesu, a to jak mezi 
jednotlivými členskými státy Evropské 
unie, tak i mezi členskými státy Evropské 
unie a státy mimo Unii, které jsou 
signatáři boloňského procesu; 
zdůrazňuje, že touto otázkou by se 
případně mohla podrobněji zabývat
hodnotící tabulka, která by se zaměřila na 
uplatňování boloňského procesu; takováto 
analýza by měla zahrnovat kvalitativní 
i kvantitativní hodnocení, aby umožnila
určit směry budoucího vývoje a opírat se 
při rozhodování o věcně podložené údaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. upozorňuje na souvislost mezi 
boloňským procesem a směrnicí 
2005/36/ES o uznávání odborných 
kvalifikací; zdůrazňuje, že je zapotřebí, 
aby Komise vykonávala stálou 
a nezávaznou koordinaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby členské státy 
podporovala při zlepšování evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů 
(ECTS) s cílem zvýšit transparentnost, aby 
mohla být využita jako srovnávací nástroj 
usnadňující uznávání odborných 
kvalifikací;

6. vyzývá Komisi, aby členské státy 
podporovala při zlepšování evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů 
(ECTS) s cílem zvýšit transparentnost, aby 
mohla být využita jako srovnávací nástroj 
usnadňující uznávání odborných 
kvalifikací; vybízí, aby byla zvážena 
možnost začlenit do systému kreditů 
ECTS také doby stáží uskutečněných 
během vysokoškolského studia;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby členské státy 
podporovala při zlepšování evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů 
(ECTS) s cílem zvýšit transparentnost, aby 
mohla být využita jako srovnávací nástroj 
usnadňující uznávání odborných 
kvalifikací;

6. vyzývá Komisi, aby členské státy 
podporovala při zlepšování 
transparentnosti evropského systému 
přenosu a akumulace kreditů (ECTS), aby 
mohla být lépe využita jako srovnávací 
nástroj usnadňující uznávání odborných 
kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby členské státy 
podporovala při zlepšování evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů 

6. vyzývá Komisi, aby členské státy 
podporovala při zlepšování evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů 
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(ECTS) s cílem zvýšit transparentnost, aby 
mohla být využita jako srovnávací nástroj 
usnadňující uznávání odborných 
kvalifikací;

(ECTS) s cílem zvýšit transparentnost, aby 
mohla být využita jako srovnávací nástroj 
usnadňující uznávání odborných 
kvalifikací; domnívá se, že srovnávání by 
mohl v mnoha oborech umožnit přístup, 
který bude zohledňovat získané 
dovednosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby členské státy 
podporovala při zlepšování evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů 
(ECTS) s cílem zvýšit transparentnost, aby 
mohla být využita jako srovnávací nástroj 
usnadňující uznávání odborných 
kvalifikací;

6. vyzývá Komisi, aby členské státy 
podporovala při zlepšování evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů 
(ECTS) s cílem podpořit jeho uplatnění 
prostřednictvím programů EU a zvýšit 
transparentnost, aby mohla být využita 
jako srovnávací nástroj usnadňující 
uznávání odborných kvalifikací;

Or. lt

Pozměňovací návrh 24
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 6 – první pododstavec (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

poukazuje na význam harmonizovaného 
uplatňování systému ECTS v případě 
odborné přípravy pro výkon povolání 
podléhajících automatickému uznávání ve 
smyslu směrnice 2005/36/ES;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 25
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. žádá Komisi, aby ve spolupráci 
s členskými státy a univerzitami 
vypracovala názornou srovnávací tabulku 
počtu kreditů ECTS uznaných za 
srovnatelné vzdělávací cykly, což přispěje 
k lepší harmonizaci a tím i k uznávání jak 
v rámci univerzitních výměn, tak i pokud 
jde o odborné kvalifikace;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zlepšení komunikace mezi 
EU a universitami s cílem urychlit 
uznávání nových diplomů.

7. vyzývá ke zlepšení vytváření 
univerzitních sítí a komunikace mezi EU 
a universitami s cílem urychlit uznávání 
nových diplomů a umožnit mladým 
generacím, aby lépe poznaly rozmanité 
evropské programy.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 27
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá ke zlepšení komunikace mezi 
EU a universitami s cílem urychlit 
uznávání nových diplomů.

7. vyzývá ke zlepšení komunikace 
a koordinace mezi EU a universitami, 
pokud jde o obsah jejich programů, 
s cílem urychlit uznávání nových diplomů 
a také umožnit přenos kreditů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. upozorňuje, že se podmínky ECTS 
mezi jednotlivými univerzitami mohou 
lišit; zastává názor, že odlišnost těchto 
podmínek může odrazovat studenty od 
účasti v univerzitních výměnách; 
konstatuje proto, že by měla být 
specifikována jednotná pravidla za 
účelem zlepšit informovanost studentů, 
např. stanovením potřebného počtu 
kreditů, které podmiňují zápis do dalšího 
semestru;

Or. cs



AM\882056CS.doc 17/18 PE475.802v01-00

CS

Pozměňovací návrh 29
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 a. vybízí Komisi a členské státy, aby co 
nejvíce podpořily posílení univerzitních 
výměn a zlepšily tak povědomí 
o jednotlivých systémech vzdělávání 
a odborné přípravy a vzájemné 
porozumění mezi nimi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Olga Sehnalová

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 b. zastává názor, že by studenti měli být 
již před zahájením stáže jasně 
informováni o počtu uznatelných kreditů 
za její absolvování;

Or. cs

Pozměňovací návrh 31
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7 b. vyzývá členské státy a univerzity 
k lepší koordinaci systému modulů, které 
nabízejí studentům více možností při 
výběru oborů a přitom jim zaručí společný 
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základ znalostí a dovedností; je toho 
názoru, že takovýto systém může vytvořit 
podmínky pro částečnou harmonizaci 
některých diplomů mezi členskými státy 
a přitom zaručit zachování národních 
zvláštností;

Or. fr


