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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het Erasmus-
programma nu al bevorderlijk blijkt voor 
de mobiliteit van studenten, houdt echter 
vol dat een betere communicatie met 
studenten en onderwijsinstellingen nodig 
is om van het programma een 
doeltreffend instrument te maken, en dat 
een verhoging van de subsidie 
bespreekbaar moet zijn;

Or. fr

Amendement 2
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat het Bologna-proces de 
studenten in de deelnemende landen 
mobieler heeft gemaakt, wat ook een 
interessant gegeven is in het kader van het 
streven naar meer arbeidsmobiliteit; 
betreurt echter dat de mobiliteitscijfers 
laag blijven; verzoekt de EU-instellingen 
en de lidstaten daarom beter te 
communiceren met universiteiten en 
studenten over de bestaande 
mogelijkheden en beurzen om te studeren 
in het buitenland;

Or. en
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Amendement 3
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. toont zich kritisch over de uniforme 
benadering in het Bologna-proces; 
onderstreept dat bij het bevorderen van de 
mobiliteit van studenten en onderwijzend 
personeel eerbied aan de dag gelegd moet 
worden voor de verschillende 
onderwijssystemen en -tradities in de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 4
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat het opzetten van een 
degelijk éénloketsysteem voor de 
onderwijssector in de lidstaten een 
oplossing kan vormen voor de ongelijke 
en onregelmatige toepassing van de 
verschillende onderdelen van het 
Bologna-proces, dat dit kan bijdragen aan 
de modernisering van het 
hogeronderwijsbeleid van de lidstaten en 
dat het de 27 EU-lidstaten kan aanzetten 
tot meer samenwerking, coördinatie en 
afstemming en tot de uitwisseling van 
beste praktijken;

Or. en
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Amendement 5
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het bevorderen van 
inzetbaarheid en de ontwikkeling van een 
breder gamma van arbeidsmarktgerichte 
vaardigheden de hoogste prioriteit 
verdienen om de doelstellingen inzake 
duurzame groei en welvaart te bereiken; 
ondersteunt in dit verband ten volle 
interuniversitaire uitwisselingen, de 
dialoog tussen universiteiten en 
bedrijfsleven, opleidingsstages en het 
vaardighedenpaspoort;

2. onderstreept dat het bevorderen van 
inzetbaarheid en de ontwikkeling van een 
breder gamma van arbeidsmarktgerichte 
vaardigheden de hoogste prioriteit 
verdienen om de doelstellingen inzake 
duurzame groei en welvaart te bereiken; 
ondersteunt in dit verband ten volle 
interuniversitaire uitwisselingen van 
studenten en docenten, de dialoog tussen 
universiteiten en bedrijfsleven, 
opleidingsstages en het 
vaardighedenpaspoort;

Or. cs

Amendement 6
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het bevorderen van 
inzetbaarheid en de ontwikkeling van een 
breder gamma van arbeidsmarktgerichte 
vaardigheden de hoogste prioriteit 
verdienen om de doelstellingen inzake 
duurzame groei en welvaart te bereiken; 
ondersteunt in dit verband ten volle 
interuniversitaire uitwisselingen, de 
dialoog tussen universiteiten en 
bedrijfsleven, opleidingsstages en het 
vaardighedenpaspoort;

2. onderstreept dat het bevorderen van 
inzetbaarheid en de ontwikkeling van een 
breder gamma van arbeidsmarktgerichte 
vaardigheden de hoogste prioriteit 
verdienen om de doelstellingen inzake 
duurzame groei en welvaart te bereiken; 
ondersteunt in dit verband ten volle 
interuniversitaire uitwisselingen, de 
dialoog tussen universiteiten en 
bedrijfsleven, opleidingsstages, het 
vaardighedenpaspoort en de versterking 
van de kennisdriehoek;

Or. lt
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Amendement 7
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept dat het bevorderen van 
inzetbaarheid en de ontwikkeling van een 
breder gamma van arbeidsmarktgerichte 
vaardigheden de hoogste prioriteit 
verdienen om de doelstellingen inzake 
duurzame groei en welvaart te bereiken; 
ondersteunt in dit verband ten volle 
interuniversitaire uitwisselingen, de 
dialoog tussen universiteiten en 
bedrijfsleven, opleidingsstages en het 
vaardighedenpaspoort;

2. onderstreept dat het bevorderen van 
inzetbaarheid, onder meer door een leven 
lang leren, en de ontwikkeling van een 
breder gamma van arbeidsmarktgerichte 
vaardigheden de hoogste prioriteit 
verdienen om de doelstellingen inzake 
duurzame groei en welvaart te bereiken; 
ondersteunt in dit verband ten volle 
interuniversitaire uitwisselingen, de 
dialoog tussen universiteiten en 
bedrijfsleven, opleidingsstages en het 
vaardighedenpaspoort;

Or. fr

Amendement 8
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat docenten uit het hoger 
onderwijs dankzij de grotere mobiliteit de 
kans krijgen om hun eigen kennis en 
ervaring te verrijken, maar onrechtstreeks 
ook die van hun studenten, en om 
gemeenschappelijk lesmateriaal voor te 
bereiden;

Or. cs
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Amendement 9
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, het 
programma voor concurrentievermogen en 
innovatie en de Europese 
onderzoeksruimte bij het streven naar meer 
mobiliteit voor EU-onderzoekers en bij het 
aanboren van het innovatie- en 
concurrentiepotentieel van de EU;

3. onderstreept het belang van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, het 
programma voor concurrentievermogen en 
innovatie en de Europese 
onderzoeksruimte bij het streven naar meer 
mobiliteit voor EU-onderzoekers en bij het 
aanboren van het innovatie- en 
concurrentiepotentieel van de EU, en 
vraagt om nauwere samenwerking tussen 
de Europese ruimte voor hoger onderwijs 
en de Europese onderzoeksruimte;

Or. fr

Amendement 10
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept het belang van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, het 
programma voor concurrentievermogen en 
innovatie en de Europese 
onderzoeksruimte bij het streven naar meer 
mobiliteit voor EU-onderzoekers en bij het 
aanboren van het innovatie- en 
concurrentiepotentieel van de EU;

3. onderstreept het belang van het zevende 
kaderprogramma voor onderzoek, het 
programma voor concurrentievermogen en 
innovatie en de Europese 
onderzoeksruimte bij het streven naar meer 
mobiliteit voor Europese studenten, 
onderzoekers en werknemers, bij het 
ondersteunen van de internationalisering 
van het hoger onderwijs en bij het 
aanboren van het innovatie- en 
concurrentiepotentieel van de EU;

Or. lt
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Amendement 11
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen en bij te staan tijdens het 
intergouvernementele proces in het licht 
van de komende conferentie van voor het 
hoger onderwijs bevoegde ministers in 
Boekarest in april 2012;

4. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen en bij te staan tijdens het 
intergouvernementele proces in het licht 
van de komende conferentie van voor het 
hoger onderwijs bevoegde ministers in 
Boekarest in april 2012; is verheugd over 
de recente mededeling van de Commissie 
over Ondersteuning van de groei en 
werkgelegenheid - een agenda voor de 
modernisering van de Europese 
hogeronderwijssystemen[1];
[1] Mededeling van de Commissie aan het 
Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio's -
"Ondersteuning van groei en 
werkgelegenheid - een agenda voor de 
modernisering van de Europese 
hogeronderwijssystemen" van 20 
september 2011 - (COM (2011) 567 
definitief)

Or. fr

Amendement 12
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat alle actoren, ook 
personeelsleden en studenten, betrokken 
moeten worden bij elke fase van het 
Bologna-proces, vraagt om een grondige 
en voortdurende analyse van de impact 
van het Bologna-proces teneinde een 
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richtsnoer te hebben voor toekomstige 
ontwikkelingen en empirisch 
onderbouwde beslissingen te kunnen 
nemen;

Or. en

Amendement 13
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vertrouwt erop dat de 
inventarisopmaak bij de ministeriële 
bijeenkomst in Boekarest van volgend 
jaar zal resulteren in een duidelijk plan 
om voor de vastgestelde termijn van 2020 
te komen tot een goed functionerende 
Europese hogeronderwijsruimte; dringt 
aan op sectoroverschrijdende voorstellen 
met betrekking tot ICT-opleidingen, 
beroepsopleidingen, een leven lang leren 
en praktijkstages, meent dat deze actief 
moeten inzetten op integratie, slimme en 
duurzame groei, aangezien dit de EU na 
de crisis concurrentievoordelen kan 
opleveren inzake het creëren van banen, 
menselijk kapitaal, onderzoek, innovatie, 
ondernemerschap en de bredere 
kenniseconomie;

Or. en

Amendement 14
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. herinnert aan het communiqué van 
Londen uit 2007, dat het bevorderen van 
de sociale dimensie van onderwijs 
bestempelde als een van de doelstellingen 
van het Bologna-proces; merkt op dat dit 
de gelijke toegang tot onderwijs, zonder 
onderscheid naar afkomst, impliceert; 
betreurt dat er op dit vlak nog maar 
weinig vooruitgang geboekt is, moedigt de 
Commissie aan hieraan te werken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt de aandacht op het duidelijke 
verband tussen het Bologna-proces en de 
Richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie om, binnen de grenzen van 
haar bevoegdheid, een beoordeling van de 
niet-uniforme uitvoering van het proces op 
te maken, alsook een scoretabel, opdat het 
Bologna-proces een instrument wordt dat 
er daadwerkelijk voor zorgt dat 
beroepsmensen zich vlotter kunnen 
verplaatsen tussen de lidstaten, maar ook 
tussen de EU en derde landen;

5. vestigt de aandacht op het duidelijke 
verband tussen het Bologna-proces en de 
Richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie om, binnen de grenzen van 
haar bevoegdheid, een beoordeling van de 
niet-uniforme uitvoering van het proces op 
te maken, alsook een scoretabel, opdat het 
Bologna-proces een instrument wordt dat 
er daadwerkelijk voor zorgt dat 
beroepsmensen zich vlotter kunnen 
verplaatsen tussen de lidstaten, maar ook 
tussen de EU en derde landen; verzoekt in 
het kader van de herziening van de 
richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties de 
minimumopleidingseisen met elkaar te 
vergelijken en ervoor te zorgen dat 
lidstaten, bevoegde autoriteiten en 
beroepsverenigingen en -organisaties 
vaker rond de tafel zitten om de 
minimumopleidingseisen op elkaar af te 
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stemmen en op die manier te komen tot 
een echte Europese 
hogeronderwijsruimte;

Or. fr

Amendement 16
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt de aandacht op het duidelijke 
verband tussen het Bologna-proces en de 
Richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie om, binnen de grenzen van 
haar bevoegdheid, een beoordeling van de 
niet-uniforme uitvoering van het proces op 
te maken, alsook een scoretabel, opdat het 
Bologna-proces een instrument wordt dat 
er daadwerkelijk voor zorgt dat 
beroepsmensen zich vlotter kunnen 
verplaatsen tussen de lidstaten, maar ook 
tussen de EU en derde landen;

5. vestigt de aandacht op het duidelijke 
verband tussen het Bologna-proces en de 
Richtlijn betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties; verzoekt de 
Commissie om, binnen de grenzen van 
haar bevoegdheid, een beoordeling van de 
niet-uniforme uitvoering van het proces op 
te maken, alsook een scoretabel, opdat het 
Bologna-proces een instrument wordt dat 
er daadwerkelijk voor zorgt dat 
beroepsmensen zich vlotter kunnen 
verplaatsen tussen de lidstaten, maar ook 
tussen de EU en derde landen, en dat tegen 
2020 het aandeel afgestudeerden met een 
studie- of stage-ervaring in het buitenland 
20 procent bedraagt;

Or. lt

Amendement 17
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. Verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de universiteiten de band tussen het 
Bologna-proces en de richtlijn betreffende 
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de erkenning van beroepskwalificaties te 
versterken, door studenten eerst te 
voorzien van alle relevante praktische 
informatie over de erkenning van in het 
buitenland behaalde diploma's in hun 
eigen land of in andere EU-lidstaten, 
alsook over de carrièreperspectieven die 
buitenlandse opleidingen bieden, en hen
dan pas een uitwisselingprogramma te 
laten kiezen;

Or. en

Amendement 18
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst op de verschillen in uitvoering 
van het Bologna-proces door landen en 
instellingen, zowel tussen lidstaten 
onderling als tussen lidstaten en andere 
landen die de Bologna-verklaring 
ondertekenden; benadrukt dat bij het 
opmaken van een inventaris over de 
uitvoering van het Bologna-proces altijd 
een benadering in de diepte nodig is; een 
dergelijke analyse moet zowel een 
kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling 
inhouden, om een richtsnoer te hebben 
voor toekomstige ontwikkelingen en 
empirisch onderbouwde beslissingen te 
kunnen nemen;

Or. en

Amendement 19
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst op het verband tussen het 
Bologna-proces en de richtlijn betreffende 
de erkenning van beroepskwalificaties; 
benadrukt dat het belangrijk is dat de 
Commissie een open coördinatiemethode 
blijft hanteren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij het op punt stellen van het 
Europees systeem voor het verzamelen en 
overdragen van studiepunten (ECTS) met 
het oog op meer transparantie, opdat het 
kan fungeren als een 
vergelijkingsinstrument voor een versnelde 
erkenning van beroepskwalificaties;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij het op punt stellen van het 
Europees systeem voor het verzamelen en 
overdragen van studiepunten (ECTS) met 
het oog op meer transparantie, opdat het 
kan fungeren als een 
vergelijkingsinstrument voor een versnelde 
erkenning van beroepskwalificaties; vraagt 
dat wordt overwogen om bij het bepalen 
van de ECTS-punten ook de in het kader 
van de hogere studies gelopen stages in 
rekening te brengen;

Or. fr

Amendement 21
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
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steunen bij het op punt stellen van het 
Europees systeem voor het verzamelen en 
overdragen van studiepunten (ECTS) met 
het oog op meer transparantie, opdat het 
kan fungeren als een 
vergelijkingsinstrument voor een versnelde 
erkenning van beroepskwalificaties;

steunen bij het verhogen van de 
transparantie van het Europees systeem 
voor het verzamelen en overdragen van 
studiepunten (ECTS), opdat het kan 
fungeren als een beter
vergelijkingsinstrument voor een versnelde 
erkenning van beroepskwalificaties;

Or. en

Amendement 22
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij het op punt stellen van het 
Europees systeem voor het verzamelen en 
overdragen van studiepunten (ECTS) met 
het oog op meer transparantie, opdat het 
kan fungeren als een 
vergelijkingsinstrument voor een versnelde 
erkenning van beroepskwalificaties;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij het op punt stellen van het 
Europees systeem voor het verzamelen en 
overdragen van studiepunten (ECTS) met 
het oog op meer transparantie, opdat het 
kan fungeren als een 
vergelijkingsinstrument voor een versnelde 
erkenning van beroepskwalificaties, meent 
dat een competentiegerichte benadering 
het vergelijkingsproces in heel wat 
studierichtingen zou vergemakkelijken;

Or. fr

Amendement 23
Rolandas Paksas

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij het op punt stellen van het 
Europees systeem voor het verzamelen en 
overdragen van studiepunten (ECTS) met 

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te 
steunen bij het op punt stellen van het 
Europees systeem voor het verzamelen en 
overdragen van studiepunten (ECTS), om 
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het oog op meer transparantie, opdat het 
kan fungeren als een 
vergelijkingsinstrument voor een versnelde 
erkenning van beroepskwalificaties;

het met behulp van EU-programma's 
beter te kunnen toepassen en te komen tot 
meer transparantie, opdat het kan fungeren 
als een vergelijkingsinstrument voor een 
versnelde erkenning van 
beroepskwalificaties;

Or. lt

Amendement 24
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

wijst op het belang van de invoering van
een geharmoniseerd ECTS-systeem voor 
de beroepsopleidingen die vallen onder 
het beginsel van automatische erkenning 
uit hoofde van Richtlijn 2005/36/EG;

Or. fr

Amendement 25
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om in 
samenwerking met de lidstaten en de 
universiteiten een vergelijkend overzicht 
op te maken dat aangeeft hoeveel ECTS-
punten aan gelijkaardige studierichtingen 
worden toegekend, want een betere 
harmonisatie zou de interuniversitaire 
uitwisseling bevorderen en een vlottere 
erkenning van beroepskwalificaties 
mogelijk maken;
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Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept op tot een betere communicatie 
tussen de universiteiten van de EU om de 
erkenning van nieuwe diploma's te 
versnellen.

7. roept op tot meer netwerking en een 
betere communicatie, enerzijds tussen de 
universiteiten van de EU om de erkenning 
van nieuwe diploma's te versnellen, 
anderzijds met de jongeren, om hen 
grondiger te informeren over de 
verschillende Europese programma's.

Or. fr

Amendement 27
Cristian Silviu Buşoi

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept op tot een betere communicatie 
tussen de universiteiten van de EU om de 
erkenning van nieuwe diploma's te 
versnellen.

7. roept op tot een betere communicatie en 
coördinatie tussen de universiteiten van de 
EU inzake de inhoud van hun curricula 
om de erkenning van nieuwe diploma's te 
versnellen, maar ook om de overdracht 
van studiepunten te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 28
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 bis. stelt vast dat de voorwaarden voor 
de overdracht van ECTS-punten van 
universiteit tot universiteit kunnen 
verschillen; merkt op dat studenten 
daardoor mogelijk minder snel geneigd 
zijn om aan een universitaire uitwisseling 
deel te nemen; meent bijgevolg dat er 
nood is aan eenvormige regels om 
studenten beter te informeren, 
bijvoorbeeld een vaste regel over het 
aantal studiepunten dat nodig is om te 
kunnen inschrijven voor het volgende 
semester;

Or. cs

Amendement 29
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de interuniversitaire 
uitwisselingen te helpen versterken met 
het oog op meer kennis en wederzijds 
begrip over de verschillende onderwijs- en 
opleidingsstelsels;

Or. fr

Amendement 30
Olga Sehnalová

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

7 ter. meent dat studenten al voor de start 
van een opleiding duidelijke informatie 
moeten krijgen over het aantal 
studiepunten dat aan het einde ervan zal 
worden toegekend;

Or. cs

Amendement 31
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt de lidstaten en de 
universiteiten om een betere onderlinge 
afstemming van het modulaire stelsel, dat 
studenten de kans biedt hun studiepakket 
gedeeltelijk zelf samen te stellen, maar 
ook in een gemeenschappelijke kennis- en 
vaardighedenbasis voorziet; meent dat dit 
stelsel kan dienen als basis voor de 
gedeeltelijke harmonisering van bepaalde 
diploma's binnen de lidstaten, evenwel 
met respect voor de eigenheid van de 
nationale systemen;

Or. fr


