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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
Erasmus αποτελεί πλέον επίτευγμα για 
την κινητικότητα των σπουδαστών· 
θεωρεί, ωστόσο, απαραίτητη την 
καλύτερη ενημέρωση των σπουδαστών 
και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για 
την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας του εν λόγω 
προγράμματος, καθώς και την εξέταση 
της δυνατότητας αύξησης των σχετικών 
πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 2
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. υπογραμμίζει ότι η διαδικασία της 
Μπολόνια έχει δώσει ώθηση στην 
κινητικότητα των σπουδαστών στις 
συμβαλλόμενες χώρες και ότι δύναται να 
συμβάλει εξίσου σε μεγάλο βαθμό στην 
προώθηση της κινητικότητας των 
εργαζομένων· εκφράζει, εντούτοις, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι τα ποσοστά 
κινητικότητας παραμένουν χαμηλά· 
καλεί, συνεπώς, τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και τις εθνικές αρχές να βελτιώσουν 
τις επαφές τους με τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα και τους σπουδαστές τους όσον 
αφορά τις υφιστάμενες δυνατότητες 
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κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των δυνατοτήτων χορήγησης 
υποτροφιών·

Or. en

Τροπολογία 3
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τηρεί κριτική στάση απέναντι στη
μονολιθική προσέγγιση της διαδικασίας 
της Μπολόνια· υπογραμμίζει την ανάγκη 
σεβασμού των διαφορετικών 
εκπαιδευτικών συστημάτων και των 
παραδοσιακών μεθόδων μάθησης και 
διδασκαλίας των κρατών μελών, 
καθιστώντας ταυτόχρονα εφικτή την 
κινητικότητα των σπουδαστών και του 
διδακτικού προσωπικού·

Or. en

Τροπολογία 4
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι η δημιουργία κατάλληλων 
ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού τομέα των 
διαφόρων κρατών μελών μπορεί να 
περιορίσει σημαντικά την άνιση και 
ασύμμετρη εφαρμογή των ποικίλων 
πτυχών της διαδικασίας της Μπολόνια, 
να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των 
εθνικών πολιτικών για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και να επιτρέψει την 
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ενίσχυση της συνεργασίας, του 
συντονισμού, της διασύνδεσης και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των χωρών της ΕΕ των 27·

Or. en

Τροπολογία 5
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η απασχολησιμότητα 
και η ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος 
κατάλληλων για την αγορά εργασίας 
δεξιοτήτων, πρέπει να αποτελέσει την 
πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της ευημερίας· στηρίζει 
αποφασιστικά σε σχέση με αυτό, τις 
ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων, τον 
διάλογο πανεπιστημίου-επιχειρήσεων, τον 
θεσμό της μαθητείας και το διαβατήριο 
δεξιοτήτων·

2. υπογραμμίζει ότι η απασχολησιμότητα 
και η ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος 
κατάλληλων για την αγορά εργασίας 
δεξιοτήτων, πρέπει να αποτελέσει την 
πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της ευημερίας· στηρίζει 
αποφασιστικά σε σχέση με αυτό, τις 
ανταλλαγές σπουδαστών και 
διδασκόντων μεταξύ πανεπιστημίων, τον 
διάλογο πανεπιστημίου-επιχειρήσεων, τον 
θεσμό της μαθητείας και το διαβατήριο 
δεξιοτήτων·

Or. cs

Τροπολογία 6
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η απασχολησιμότητα 
και η ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος 
κατάλληλων για την αγορά εργασίας 
δεξιοτήτων, πρέπει να αποτελέσει την 
πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης 

2. υπογραμμίζει ότι η απασχολησιμότητα 
και η ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος 
κατάλληλων για την αγορά εργασίας 
δεξιοτήτων, πρέπει να αποτελέσει την 
πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης 
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ανάπτυξης και της ευημερίας· στηρίζει 
αποφασιστικά σε σχέση με αυτό, τις 
ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων, τον 
διάλογο πανεπιστημίου-επιχειρήσεων, τον 
θεσμό της μαθητείας και το διαβατήριο 
δεξιοτήτων·

ανάπτυξης και της ευημερίας· στηρίζει 
αποφασιστικά σε σχέση με αυτό, τις 
ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων, τον 
διάλογο πανεπιστημίου-επιχειρήσεων, τον 
θεσμό της μαθητείας και το διαβατήριο 
δεξιοτήτων, καθώς και την ενίσχυση του 
τριγώνου της γνώσης·

Or. lt

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η απασχολησιμότητα 
και η ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος 
κατάλληλων για την αγορά εργασίας 
δεξιοτήτων, πρέπει να αποτελέσει την 
πρωταρχική προτεραιότητα προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της ευημερίας· στηρίζει 
αποφασιστικά σε σχέση με αυτό, τις 
ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων, τον 
διάλογο πανεπιστημίου-επιχειρήσεων, τον 
θεσμό της μαθητείας και το διαβατήριο 
δεξιοτήτων·

2. υπογραμμίζει ότι η απασχολησιμότητα, 
όπως η διά βίου μάθηση, και η ανάπτυξη 
ενός ευρέος φάσματος κατάλληλων για την 
αγορά εργασίας δεξιοτήτων, πρέπει να 
αποτελέσει την πρωταρχική προτεραιότητα 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 
βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας· 
στηρίζει αποφασιστικά σε σχέση με αυτό, 
τις ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων, τον 
διάλογο πανεπιστημίου-επιχειρήσεων, τον 
θεσμό της μαθητείας και το διαβατήριο 
δεξιοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 8
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. εκτιμά ότι η κινητικότητα των 
διδασκόντων της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δεν εμπλουτίζει μόνο τις 
γνώσεις και τις εμπειρίες των ίδιων των 
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διδασκόντων, αλλά και, εμμέσως, των 
σπουδαστών τους, ενώ τους παρέχει 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στην προετοιμασία κοινού 
διδακτικού υλικού·

Or. cs

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη συμβολή του 7ου 
πλαισίου έρευνας της ΕΕ, το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία και τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των ερευνητών της ΕΕ και 
την αποδέσμευση των δυνατοτήτων της ΕΕ 
στον τομέα της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας·

3. επισημαίνει τη συμβολή του 7ου 
πλαισίου έρευνας της ΕΕ, το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία και τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των ερευνητών της ΕΕ και 
την αποδέσμευση των δυνατοτήτων της ΕΕ 
στον τομέα της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας· ζητεί, επιπλέον, την 
ενίσχυση της διασύνδεσης του 
ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας·

Or. fr

Τροπολογία 10
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τη συμβολή του 7ου 
πλαισίου έρευνας της ΕΕ, το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία και τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας για τη διευκόλυνση της 

3. επισημαίνει τη συμβολή του 7ου 
πλαισίου έρευνας της ΕΕ, το πρόγραμμα 
πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία και τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας για τη διευκόλυνση της 
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κινητικότητας των ερευνητών της ΕΕ και 
την αποδέσμευση των δυνατοτήτων της ΕΕ 
στον τομέα της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας·

κινητικότητας των σπουδαστών, των 
ερευνητών και άλλων εργαζομένων της 
ΕΕ, την προώθηση της διεθνοποίησης
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την 
αποδέσμευση των δυνατοτήτων της ΕΕ 
στον τομέα της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας·

Or. lt

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη σε όλη τη 
διακυβερνητική διαδικασία, ενόψει της 
επικείμενης διάσκεψης των αρμόδιων για 
την ανώτατη εκπαίδευση υπουργών που θα 
συνέλθει στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο 
του 2012·

4. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη σε όλη τη 
διακυβερνητική διαδικασία, ενόψει της 
επικείμενης διάσκεψης των αρμόδιων για 
την ανώτατη εκπαίδευση υπουργών που θα 
συνέλθει στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο 
του 2012· τάσσεται υπέρ της πρόσφατης 
πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην ανακοίνωσή της με τίτλο 
«Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και 
της απασχόλησης – ένα θεματολόγιο για 
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ευρώπης»[1]·
[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών της 20ής Σεπτεμβρίου 
2011 με τίτλο «Στήριξη της οικονομικής 
ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα 
θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Ευρώπης» – (COM (2011) 567 τελικό).

Or. fr
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Τροπολογία 12
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. επισημαίνει ότι η διαδικασία της 
Μπολόνια πρέπει να διασφαλίζει τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, μεταξύ άλλων του διδακτικού 
προσωπικού και των σπουδαστών, σε όλα 
τα στάδια της υλοποίησής της και ζητεί 
την εκπόνηση συνεχούς διεξοδικής 
ανάλυσης του αντικτύπου της 
διαδικασίας της Μπολόνια ώστε να 
καθοδηγήσει τις μετέπειτα εξελίξεις και 
να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων βάσει 
τεκμηριωμένης προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 13
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ευελπιστεί ότι η αποτίμηση της 
κατάστασης, που θα λάβει χώρα κατά την 
υπουργική διάσκεψη του επόμενου έτους 
στο Βουκουρέστι, θα οδηγήσει στην 
κατάρτιση σαφούς χάρτη πορείας για τη 
δημιουργία ενός πλήρως λειτουργικού 
ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης εντός του χρονικού ορίζοντα 
του 2020· εμμένει στην ανάγκη 
υλοποίησης διατομεακών προτάσεων 
σχετικά με την κατάρτιση στον τομέα 
των ΤΠΕ, την επαγγελματική και διά βίου 
μάθηση και την πρακτική άσκηση, 
καθώς και στην άποψη ότι τα μέτρα αυτά 
πρέπει να προάγουν την ένταξη, σε 
συνδυασμό με την έξυπνη και βιώσιμη 
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οικονομική ανάπτυξη, επιτρέποντας στην 
ΕΕ να διαθέτει ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στο διεθνές προσκήνιο μετά 
την κρίση όσον αφορά τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, το ανθρώπινο 
δυναμικό, την έρευνα, την καινοτομία, 
την επιχειρηματικότητα και την ευρύτερη 
οικονομία της γνώσης·

Or. en

Τροπολογία 14
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει τη διακοίνωση του 
Λονδίνου του 2007, στην οποία 
κατοχυρώνεται η κοινωνική διάσταση 
της εκπαίδευσης ως ένας από τους 
στόχους της διαδικασίας της Μπολόνια· 
επισημαίνει ότι με το στοιχείο αυτό 
επιδιώκεται η διασφάλιση της ισότιμης 
πρόσβασης στην εκπαίδευση 
ανεξαρτήτως προέλευσης· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει 
σημειωθεί επαρκής πρόοδος επί του 
συγκεκριμένου στόχου και παροτρύνει 
την Επιτροπή να συμβάλει εν προκειμένω 
στην επίτευξη προόδου·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισύρει την προσοχή στη στενή 5. επισύρει την προσοχή στη στενή 
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διασύνδεση της διαδικασίας της Μπολόνια 
με την οδηγία περί επαγγελματικών 
προσόντων· καλεί την Επιτροπή, με 
σεβασμό στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, 
να αξιολογήσει την άνιση εφαρμογή της 
διαδικασίας και να καταρτίσει πίνακα 
επιδόσεων, ούτως ώστε η διαδικασία της 
Μπολόνια να καταστεί ένα πραγματικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των επαγγελματιών όχι μόνο 
μεταξύ των κρατών μελών αλλά και 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων συμβαλλόμενων 
χωρών·

διασύνδεση της διαδικασίας της Μπολόνια 
με την οδηγία περί επαγγελματικών 
προσόντων· καλεί την Επιτροπή, με 
σεβασμό στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, 
να αξιολογήσει την άνιση εφαρμογή της 
διαδικασίας και να καταρτίσει πίνακα 
επιδόσεων, ούτως ώστε η διαδικασία της 
Μπολόνια να καταστεί ένα πραγματικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των επαγγελματιών όχι μόνο 
μεταξύ των κρατών μελών αλλά και 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων συμβαλλόμενων 
χωρών· ζητεί, στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της οδηγίας για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, την εκπόνηση συγκριτικής 
μελέτης των ελάχιστων απαιτήσεων 
κατάρτισης, καθώς και την ανταλλαγή 
πληροφοριών σε τακτικότερη βάση 
μεταξύ των κρατών μελών, των 
αρμόδιων αρχών και των επαγγελματικών 
ενώσεων και οργανώσεων, με στόχο τη 
σύγκλιση των ελάχιστων απαιτήσεων 
κατάρτισης και, κατά συνέπεια, τον 
προσανατολισμό προς τη δημιουργία ενός 
πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία 16
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισύρει την προσοχή στη στενή 
διασύνδεση της διαδικασίας της Μπολόνια 
με την οδηγία περί επαγγελματικών 
προσόντων· καλεί την Επιτροπή, με 
σεβασμό στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, 
να αξιολογήσει την άνιση εφαρμογή της 
διαδικασίας και να καταρτίσει πίνακα 
επιδόσεων, ούτως ώστε η διαδικασία της 

5. επισύρει την προσοχή στη στενή 
διασύνδεση της διαδικασίας της Μπολόνια 
με την οδηγία περί επαγγελματικών 
προσόντων· καλεί την Επιτροπή, με 
σεβασμό στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της, 
να αξιολογήσει την άνιση εφαρμογή της 
διαδικασίας και να καταρτίσει πίνακα 
επιδόσεων, ούτως ώστε η διαδικασία της 
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Μπολόνια να καταστεί ένα πραγματικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των επαγγελματιών όχι μόνο 
μεταξύ των κρατών μελών αλλά και 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων συμβαλλόμενων 
χωρών·

Μπολόνια να καταστεί ένα πραγματικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας των επαγγελματιών όχι μόνο 
μεταξύ των κρατών μελών αλλά και 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων συμβαλλόμενων 
χωρών αφενός και για τη διασφάλιση ότι, 
έως το 2020, το 20% των κατόχων 
ευρωπαϊκών τίτλων σπουδών θα 
διαθέτουν εμπειρία σπουδών ή πρακτικής 
άσκησης στο εξωτερικό αφετέρου·

Or. lt

Τροπολογία 17
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να 
ενισχύσουν τη διασύνδεση της 
διαδικασίας της Μπολόνια με την οδηγία 
για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, παρέχοντας στους 
σπουδαστές, πριν από την επιλογή 
κάποιου προγράμματος ανταλλαγής, τις 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών που 
αποκτώνται στο εξωτερικό από το 
κράτος μέλος υποδοχής ή από 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ΕΕ, 
καθώς και σχετικά με τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στις οποίες παρέχει 
πρόσβαση η κατάρτιση στο εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία 18
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. επισημαίνει την άνιση εφαρμογή της 
διαδικασίας της Μπολόνια μεταξύ χωρών 
και ιδρυμάτων, τόσο μεταξύ των 
επιμέρους κρατών μελών της ΕΕ όσο και 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και 
τρίτων συμβαλλομένων χωρών στη 
διαδικασία της Μπολόνια· τονίζει ότι 
οιοσδήποτε πίνακας επιδόσεων σχετικά 
με την εφαρμογή της διαδικασίας της 
Μπολόνια πρέπει να εξετάζει σε βάθος το 
ζήτημα· η ανάλυση αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο ποιοτική όσο και 
ποσοτική αξιολόγηση, ούτως ώστε να 
καθοδηγήσει τις μετέπειτα εξελίξεις και 
να επιτρέψει τη λήψη αποφάσεων βάσει 
τεκμηριωμένης προσέγγισης·

Or. en

Τροπολογία 19
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. εφιστά την προσοχή στη διασύνδεση 
της διαδικασίας της Μπολόνια με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων· τονίζει την ανάγκη συνεχούς 
και ήπιου συντονισμού εκ μέρους της 
Επιτροπής·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών 
Μονάδων (ECTS) προκειμένου να αυξηθεί 
η διαφάνεια ούτως ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων·

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών 
Μονάδων (ECTS) προκειμένου να αυξηθεί 
η διαφάνεια ούτως ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων· ζητεί να εξετασθεί η 
δυνατότητα ενσωμάτωσης των περιόδων 
πρακτικής άσκησης που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 
διδακτικές μονάδες του συστήματος 
ECTS·

Or. fr

Τροπολογία 21
Emilie Turunen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών 
Μονάδων (ECTS) προκειμένου να αυξηθεί 
η διαφάνεια ούτως ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων·

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ενισχύοντας τη διαφάνεια του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς 
Διδακτικών Μονάδων (ECTS) ούτως ώστε 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
βελτιωμένο ανταγωνιστικό εργαλείο για τη 
διευκόλυνση της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 22
Bernadette Vergnaud
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών 
Μονάδων (ECTS) προκειμένου να αυξηθεί 
η διαφάνεια ούτως ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων·

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών 
Μονάδων (ECTS) προκειμένου να αυξηθεί 
η διαφάνεια ούτως ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων· εκτιμά ότι η προσέγγιση 
μέσω των δεξιοτήτων που έχουν 
αποκτηθεί θα μπορούσε να διευκολύνει 
τις συγκρίσεις μεταξύ πολλών 
εκπαιδευτικών τομέων·

Or. fr

Τροπολογία 23
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών 
Μονάδων (ECTS) προκειμένου να αυξηθεί 
η διαφάνεια ούτως ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων·

6. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα 
κράτη μέλη ενισχύοντας το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών 
Μονάδων (ECTS) προκειμένου να 
ευνοηθεί η εφαρμογή του μέσω 
προγραμμάτων της ΕΕ και να αυξηθεί η 
διαφάνεια ούτως ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. lt
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Τροπολογία 24
Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

εφιστά την προσοχή στη σημασία της 
εναρμονισμένης εφαρμογής του 
συστήματος ECTS για τα προγράμματα 
κατάρτισης που οδηγούν στην άσκηση 
επαγγελμάτων τα οποία υπάγονται στην 
αρχή της αυτόματης αναγνώρισης 
δυνάμει της οδηγίας 2005/36/ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία 25
Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, 
ενδεικτικό συγκριτικό πίνακα του 
αριθμού των διδακτικών μονάδων του 
συστήματος ECTS που χορηγούνται για 
συγκρίσιμα προγράμματα σπουδών, 
ούτως ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες 
καλύτερης εναρμόνισης και, 
κατ’ επέκταση, να διευκολυνθεί η 
αναγνώριση, τόσο στο πλαίσιο των 
πανεπιστημιακών ανταλλαγών όσο και 
στον τομέα των επαγγελματικών 
προσόντων·

Or. fr

Τροπολογία 26
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να βελτιωθεί η επικοινωνία
μεταξύ των πανεπιστημίων της ΕΕ 
προκειμένου να επιταχυνθεί η αναγνώριση
των νέων διπλωμάτων.

7. ζητεί να βελτιωθεί η δικτύωση της 
επικοινωνίας αφενός μεταξύ των 
πανεπιστημίων της ΕΕ προκειμένου να 
επιταχυνθεί η αναγνώριση των νέων 
διπλωμάτων και αφετέρου με τις νέες 
γενιές προκειμένου οι τελευταίες να 
μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα την 
πολυμορφία των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.

Or. fr

Τροπολογία 27
Cristian Silviu Buşoi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μεταξύ 
των πανεπιστημίων της ΕΕ προκειμένου να 
επιταχυνθεί η αναγνώριση των νέων 
διπλωμάτων.

7. ζητεί να βελτιωθεί η επικοινωνία και ο 
συντονισμός μεταξύ των πανεπιστημίων 
της ΕΕ όσον αφορά το περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών τους
προκειμένου να επιταχυνθεί η αναγνώριση 
των νέων διπλωμάτων, αλλά και να 
διευκολυνθεί η μεταφορά διδακτικών 
μονάδων·

Or. en

Τροπολογία 28
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. διαπιστώνει ότι οι όροι μεταφοράς 
διδακτικών μονάδων στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ενδέχεται να παρουσιάζουν 
αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων 
πανεπιστημίων· εκτιμά ότι αποκλίσεις 
αυτού του είδους είναι πιθανόν να 
αποθαρρύνουν τους σπουδαστές όσον 
αφορά τη συμμετοχή τους σε ανταλλαγές 
μεταξύ πανεπιστημίων· παρατηρεί, 
συνεπώς, ότι είναι σκόπιμο να 
διαμορφωθούν ομοιογενείς κανόνες για 
την καλύτερη ενημέρωση των 
σπουδαστών, καθορίζοντας, για 
παράδειγμα, τον αριθμό των διδακτικών 
μονάδων που απαιτούνται για την 
εγγραφή των σπουδαστών στο επόμενο 
εξάμηνο·

Or. cs

Τροπολογία 29
Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να παράσχουν την απόλυτη στήριξή 
τους στην εντατικοποίηση των 
ανταλλαγών μεταξύ των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
προκειμένου να βελτιωθεί η γνώση και η 
αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης·

Or. fr
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Τροπολογία 30
Olga Sehnalová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. πιστεύει ότι οι σπουδαστές πρέπει να 
ενημερώνονται σαφώς, πριν ακόμα από 
την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης, 
σχετικά με τον αριθμό των διδακτικών 
μονάδων που αναγνωρίζονται στο πλαίσιο 
της εν λόγω πρακτικής άσκησης·

Or. cs

Τροπολογία 31
Bernadette Vergnaud

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη 
και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα για 
μεγαλύτερο συντονισμό του συστήματος 
των ενοτήτων σπουδών, οι οποίες 
προσφέρουν ευελιξία στους σπουδαστές 
κατά την επιλογή των προγραμμάτων 
σπουδών τους, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα κοινό κορμό γνώσεων και 
δεξιοτήτων· είναι της άποψης ότι ένα 
τέτοιο σύστημα μπορεί να χρησιμεύσει 
ως βάση για τη μερική εναρμόνιση 
ορισμένων τίτλων σπουδών μεταξύ των 
κρατών μελών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τη διατήρηση των εθνικών 
ιδιαιτεροτήτων.

Or. fr


