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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że program Erasmus 
odniósł już sukces w zakresie mobilności 
studentów; twierdzi jednak, że konieczna 
jest poprawa komunikacji pomiędzy 
studentami a placówkami oświatowymi, 
aby zapewnić skuteczność tego programu, 
oraz że należy rozważyć zwiększenie 
funduszy;

Or. fr

Poprawka 2
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że proces boloński 
wpłynął na rozwój mobilności studentów 
w krajach w nim uczestniczących i może 
się zdecydowanie przyczynić do 
zwiększenia mobilności zatrudnienia; 
ubolewa jednak nad niskimi nadal 
wskaźnikami mobilności; w związku z tym 
wzywa instytucje UE oraz organy krajowe 
do poprawy komunikacji z uniwersytetami 
i ich studentami na temat dostępnych 
możliwości w zakresie mobilności, a także 
stypendiów;

Or. en
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Poprawka 3
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. krytycznie odnosi się do przyjęcia w 
procesie bolońskim jednego rozwiązania 
dla wszystkich państw; podkreśla, że 
umożliwieniu mobilności studentów i 
kadry musi towarzyszyć poszanowanie 
różnych systemów edukacyjnych państw 
członkowskich oraz tradycji w zakresie 
uczenia się i nauczania;

Or. en

Poprawka 4
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że odpowiednie ustanowienie 
pojedynczych punktów kontaktowych w 
sektorze edukacji w poszczególnych 
państwach członkowskich może znacznie 
zmniejszyć nierówne i nieprawidłowe 
wdrożenie procesu bolońskiego w wielu 
obszarach, wesprzeć nowelizację 
krajowych strategii politycznych w 
zakresie szkolnictwa wyższego i umożliwić 
szerszą współpracę, koordynację, 
powiązanie i wymianę najlepszych praktyk 
między UE-27;

Or. en

Poprawka 5
Olga Sehnalová
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zdolność do zatrudnienia i 
rozwój szerszego zakresu umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy muszą 
stanowić główny priorytet konieczny do 
realizacji celów związanych z 
osiągnięciem trwałego wzrostu i 
dobrobytu; zdecydowanie popiera w 
związku z tym wymianę uniwersytecką, 
dialog między środowiskami 
uniwersyteckimi i biznesowymi, 
przyuczanie do zawodu i paszport 
umiejętności;

2. podkreśla, że zdolność do zatrudnienia i 
rozwój szerszego zakresu umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy muszą 
stanowić główny priorytet konieczny do 
realizacji celów związanych z 
osiągnięciem trwałego wzrostu i 
dobrobytu; zdecydowanie popiera w 
związku z tym uniwersytecką wymianę 
studentów i wykładowców, dialog między 
środowiskami uniwersyteckimi i 
biznesowymi, przyuczanie do zawodu i 
paszport umiejętności;

Or. cs

Poprawka 6
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zdolność do zatrudnienia i 
rozwój szerszego zakresu umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy muszą 
stanowić główny priorytet konieczny do 
realizacji celów związanych z 
osiągnięciem trwałego wzrostu i 
dobrobytu; zdecydowanie popiera w 
związku z tym wymianę uniwersytecką, 
dialog między środowiskami 
uniwersyteckimi i biznesowymi, 
przyuczanie do zawodu i paszport 
umiejętności;

2. podkreśla, że zdolność do zatrudnienia i 
rozwój szerszego zakresu umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy muszą 
stanowić główny priorytet konieczny do 
realizacji celów związanych z 
osiągnięciem trwałego wzrostu i 
dobrobytu; zdecydowanie popiera w 
związku z tym wymianę uniwersytecką, 
dialog między środowiskami 
uniwersyteckimi i biznesowymi, 
przyuczanie do zawodu, paszport 
umiejętności oraz wzmocnienie trójkąta 
wiedzy;

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla, że zdolność do zatrudnienia i 
rozwój szerszego zakresu umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy muszą 
stanowić główny priorytet konieczny do 
realizacji celów związanych z 
osiągnięciem trwałego wzrostu i 
dobrobytu; zdecydowanie popiera w 
związku z tym wymianę uniwersytecką, 
dialog między środowiskami 
uniwersyteckimi i biznesowymi, 
przyuczanie do zawodu i paszport 
umiejętności;

2. podkreśla, że środki na rzecz 
podnoszenia zdolności do zatrudnienia, 
takie tak uczenie się przez całe życie, oraz
rozwój szerszego zakresu umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy muszą 
stanowić główny priorytet konieczny do 
realizacji celów związanych z 
osiągnięciem trwałego wzrostu i 
dobrobytu; zdecydowanie popiera w 
związku z tym wymianę uniwersytecką, 
dialog między środowiskami 
uniwersyteckimi i biznesowymi, 
przyuczanie do zawodu i paszport 
umiejętności;

Or. fr

Poprawka 8
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że mobilność 
wykładowców akademickich pozwala na 
uzupełnianie wiedzy nie tylko samym 
wykładowcom, ale za ich pośrednictwem 
również studentom, a równocześnie 
umożliwia uczestniczenie w 
przygotowywaniu wspólnych materiałów 
dydaktycznych;

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla wkład 7. programu ramowego 
w dziedzinie badań naukowych, programu 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także europejskiej przestrzeni badawczej w 
ułatwianie mobilności naukowców UE i 
uwalnianie potencjału UE w dziedzinie 
innowacji i konkurencyjności;

3. podkreśla wkład 7. programu ramowego 
w dziedzinie badań naukowych, programu 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także europejskiej przestrzeni badawczej w 
ułatwianie mobilności naukowców UE i 
uwalnianie potencjału UE w dziedzinie 
innowacji i konkurencyjności; wzywa do 
zacieśnienia związków pomiędzy 
europejskim obszarem szkolnictwa 
wyższego a europejską przestrzenią 
badawczą;

Or. fr

Poprawka 10
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla wkład 7. programu ramowego 
w dziedzinie badań naukowych, programu 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także europejskiej przestrzeni badawczej w 
ułatwianie mobilności naukowców UE i 
uwalnianie potencjału UE w dziedzinie 
innowacji i konkurencyjności;

3. podkreśla wkład 7. programu ramowego 
w dziedzinie badań naukowych, programu 
na rzecz konkurencyjności i innowacji, a 
także europejskiej przestrzeni badawczej w 
ułatwianie mobilności studentów, 
naukowców i innych pracowników UE, w
propagowanie międzynarodowego 
wymiaru szkolnictwa wyższego oraz w
uwalnianie potencjału UE w dziedzinie 
innowacji i konkurencyjności;

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich i pomagania im poprzez 
działania międzyrządowe w kontekście 
konferencji ministrów odpowiedzialnych za 
szkolnictwo wyższe, planowanej na 
kwiecień 2012 r. w Bukareszcie;

4. wzywa Komisję do udzielania państwom 
członkowskim wsparcia i pomocy poprzez 
działania międzyrządowe w kontekście 
następnej konferencji ministrów 
szkolnictwa wyższego, która odbędzie się w 
kwietniu 2012 r. w Bukareszcie; popiera 
podejście Komisji Europejskiej, przyjęte 
niedawno w komunikacie zatytułowanym 
„Działania na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia – plan 
modernizacji europejskich systemów 
szkolnictwa wyższego”[1]
[1] Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów pt. „Działania na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia – plan modernizacji 
europejskich systemów szkolnictwa 
wyższego” − 2011- (COM (2011) 567 
wersja ostateczna)

Or. fr

Poprawka 12
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że proces boloński 
powinien objąć wszystkich interesariuszy 
w tym kadrę i studentów na wszystkich 
etapach zaawansowania; wzywa do stałej 
dogłębnej analizy wpływu procesu 
bolońskiego, tak by ukierunkować rozwój 
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w przyszłości oraz umożliwić 
podejmowanie decyzji w ramach podejścia 
opartego na faktach;

Or. en

Poprawka 13
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. ufa, że przyszłoroczne podsumowanie 
wyników działań, które będzie miało 
miejsce podczas spotkania ministrów w 
Bukareszcie, doprowadzi do określenia 
jasnego planu realizacji w pełni 
funkcjonującego europejskiego obszaru 
szkolnictwa wyższego przed upływem 
terminu wyznaczonego na 2020 r.; nalega, 
aby wprowadzić rozwiązania 
międzysektorowe dotyczące szkoleń w 
zakresie ICT, szkoleń zawodowych, 
uczenia się przez całe życie i staży, które 
powinny aktywnie wspierać integrację, a 
także inteligentny i zrównoważony rozwój, 
zapewniając UE przewagę konkurencyjną 
na świecie w okresie po kryzysie pod 
względem tworzenia miejsc pracy, 
kapitału ludzkiego, badań, innowacji, 
przedsiębiorczości i szerszej gospodarki 
opartej na wiedzy;

Or. en

Poprawka 14
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina komunikat wydany w 
2007 r. w Londynie, w którym społeczny 
wymiar edukacji został uznany za jeden z 
celów procesu bolońskiego; podkreśla, że 
ma to prowadzić do równego dostępu do 
edukacji bez względu na pochodzenie; 
wyraża ubolewanie, że nie poczyniono w 
tym zakresie wystarczających postępów i 
zachęca Komisję do ułatwienia działań w 
tym kierunku;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na silne powiązania 
między procesem bolońskim a dyrektywą 
w sprawie kwalifikacji zawodowych; 
wzywa Komisję, aby przestrzegając 
granicy swoich kompetencji dokonała 
oceny nierównomiernej realizacji procesu i 
sporządziła tabelę wyników, co 
umożliwiłoby procesowi bolońskiemu 
stanie się rzeczywistym narzędziem 
ułatwiającym mobilność pracowników nie 
tylko między państwami członkowskimi, 
ale także między UE i krajami trzecimi 
będącymi sygnatariuszami;

5. zwraca uwagę na silne powiązania 
między procesem bolońskim a dyrektywą 
w sprawie kwalifikacji zawodowych; 
wzywa Komisję, aby przestrzegając 
granicy swoich kompetencji dokonała 
oceny nierównomiernej realizacji procesu i 
sporządziła tabelę wyników, co 
umożliwiłoby procesowi bolońskiemu 
stanie się rzeczywistym narzędziem 
ułatwiającym mobilność pracowników nie 
tylko między państwami członkowskimi, 
ale także między UE i krajami trzecimi 
będącymi sygnatariuszami; w ramach 
przeglądu postanowień dyrektywy w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych wzywa do porównania 
minimalnych wymogów szkolenia oraz do 
systematyczniejszej wymiany poglądów 
między państwami członkowskimi, 
właściwymi władzami oraz 
stowarzyszeniami i organizacjami 
zawodowymi, tak aby zbliżyć minimalne 
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wymogi szkolenia, zmierzając tym samym 
do stworzenia prawdziwego europejskiego 
obszaru szkolnictwa wyższego;

Or. fr

Poprawka 16
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. zwraca uwagę na silne powiązania 
między procesem bolońskim a dyrektywą 
w sprawie kwalifikacji zawodowych;
wzywa Komisję, aby przestrzegając 
granicy swoich kompetencji dokonała 
oceny nierównomiernej realizacji procesu i 
sporządziła tabelę wyników, co 
umożliwiłoby procesowi bolońskiemu 
stanie się rzeczywistym narzędziem 
ułatwiającym mobilność pracowników nie 
tylko między państwami członkowskimi, 
ale także między UE i krajami trzecimi 
będącymi sygnatariuszami;

5. zwraca uwagę na silne powiązania 
między procesem bolońskim a dyrektywą 
w sprawie kwalifikacji zawodowych;
wzywa Komisję, aby przestrzegając 
granicy swoich kompetencji dokonała 
oceny nierównomiernej realizacji procesu i 
sporządziła tabelę wyników, tak aby 
proces boloński stał się rzeczywistym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
pracowników nie tylko między państwami 
członkowskimi, ale także między UE i 
krajami trzecimi będącymi 
sygnatariuszami, oraz tak aby do 2020 r. 
20% europejskich absolwentów odbyło 
studia lub staż za granicą;

Or. lt

Poprawka 17
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i uniwersytety do wzmocnienia 
powiązania pomiędzy procesem bolońskim 
i dyrektywą o uznawaniu kwalifikacji 
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zawodowych przez dostarczenie studentom 
– zanim podejmą decyzję co do wyboru 
programu wymiany – wszelkie istotne 
informacje o uznawaniu dyplomów 
uzyskanych za granicą w ich rodzimym 
państwie członkowskim lub w innych 
państwach UE, a także na temat szans na 
zatrudnienie, które otwiera szkolenie za 
granicą;

Or. en

Poprawka 18
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na rozbieżności w 
realizacji procesu bolońskiego pomiędzy 
krajami i instytucjami, zarówno pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi 
UE, jak i pomiędzy państwami 
członkowskimi UE i państwami 
niebędącymi członkami UE, które są 
sygnatariuszami procesu; podkreśla, że 
jakakolwiek tabela wyników wdrożenia 
procesu bolońskiego powinna szczegółowo 
zająć się tym zagadnieniem; taka analiza 
powinna obejmować ocenę jakościową, a 
także ilościową, tak by ukierunkować 
rozwój w przyszłości oraz umożliwić 
podejmowanie decyzji w ramach podejścia 
opartego na faktach;

Or. en

Poprawka 19
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę na silne powiązania 
między procesem bolońskim a dyrektywą 
w sprawie kwalifikacji zawodowych 
2005/36/WE; podkreśla potrzebę stałej i 
„miękkiej” koordynacji ze strony Komisji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w umacnianiu 
europejskiego systemu transferu i 
kumulowania punktów (ECTS) w celu 
zwiększenia przejrzystości, tak aby można 
go było używać jako narzędzia 
porównawczego ułatwiającego uznawanie 
kwalifikacji zawodowych;

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w umacnianiu 
europejskiego systemu transferu i 
kumulowania punktów (ECTS) w celu 
zwiększenia przejrzystości, tak aby można 
go było używać jako narzędzia 
porównawczego ułatwiającego uznawanie 
kwalifikacji zawodowych; zachęca do 
przemyśleń na temat możliwości 
uwzględnienia w systemie punktów ECTS 
okresów praktyki zawodowej odbytej w 
ramach studiów wyższych;

Or. fr

Poprawka 21
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w umacnianiu 

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w umacnianiu
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europejskiego systemu transferu i 
kumulowania punktów (ECTS) w celu 
zwiększenia przejrzystości, tak aby można 
go było używać jako narzędzia 
porównawczego ułatwiającego uznawanie 
kwalifikacji zawodowych;

przejrzystości europejskiego systemu 
transferu i kumulowania punktów (ECTS), 
tak aby można go było używać jako
lepszego narzędzia porównawczego 
ułatwiającego uznawanie kwalifikacji 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 22
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w umacnianiu 
europejskiego systemu transferu i 
kumulowania punktów (ECTS) w celu 
zwiększenia przejrzystości, tak aby można 
go było używać jako narzędzia 
porównawczego ułatwiającego uznawanie 
kwalifikacji zawodowych;

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w umacnianiu 
europejskiego systemu transferu i 
kumulowania punktów (ECTS) w celu 
zwiększenia przejrzystości, tak aby można 
go było używać jako narzędzia 
porównawczego ułatwiającego uznawanie 
kwalifikacji zawodowych; uważa, że 
podejście uwzględniające nabyte 
kompetencje mogłoby ułatwić 
dokonywanie porównań w różnych 
dziedzinach;

Or. fr

Poprawka 23
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w umacnianiu 
europejskiego systemu transferu i 
kumulowania punktów (ECTS) w celu

6. wzywa Komisję do wspierania państw 
członkowskich w umacnianiu 
europejskiego systemu transferu i 
kumulowania punktów (ECTS) celem



AM\882056PL.doc 15/18 PE475.802v01-00

PL

zwiększenia przejrzystości, tak aby można 
go było używać jako narzędzia 
porównawczego ułatwiającego uznawanie 
kwalifikacji zawodowych;

zapewnienia jego realizacji dzięki 
programom UE oraz celem zwiększenia 
przejrzystości, tak aby można go było 
używać jako narzędzia porównawczego 
ułatwiającego uznawanie kwalifikacji 
zawodowych;

Or. lt

Poprawka 24
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

zwraca uwagę na znaczenie wdrożenia 
zharmonizowanego systemu ECTS w 
przypadku szkoleń prowadzących do 
wykonywania zawodów podlegających 
zasadzie automatycznego uznawania 
kwalifikacji zawodowych na podstawie 
dyrektywy 2005/36/CE;

Or. fr

Poprawka 25
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do opracowania − przy 
współpracy z państwami członkowskimi i 
uniwersytetami − tabeli porównawczej 
wskazującej liczbę punktów ECTS 
przyznawanych za porównywalne 
przedmioty celem zapewnienia większej 
harmonizacji i ułatwiając tym samym 
proces uznawania zarówno w ramach 
wymiany uniwersyteckiej, jak i w zakresie 
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kwalifikacji zawodowych;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do lepszej komunikacji między 
uniwersytetami UE w celu przyspieszenia 
uznawania nowych dyplomów.

7. wzywa do wzmocnienia sieci 
współpracy i komunikacji między 
uniwersytetami UE, w celu przyspieszenia 
uznawania nowych dyplomów, oraz wśród 
młodzieży, by umożliwić im lepsze 
zrozumienie różnorodności programów 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 27
Cristian Silviu Buşoi

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do lepszej komunikacji między 
uniwersytetami UE w celu przyspieszenia 
uznawania nowych dyplomów.

7. wzywa do lepszej komunikacji i 
koordynacji między uniwersytetami UE w
zakresie kształtu ich programów 
nauczania w celu przyspieszenia 
uznawania nowych dyplomów, ale również 
ułatwienia transferu punktów;

Or. en

Poprawka 28
Olga Sehnalová
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że zasady ECTS w 
poszczególnych szkołach wyższych mogą 
się różnić; jest zdania, że różne zasady 
mogą zniechęcać studentów do udziału w 
wymianie uniwersyteckiej; stwierdza w 
związku z tym, że należy ustalić jednolite 
zasady z myślą o lepszym informowaniu 
studentów, np. przez ustalenie niezbędnej 
liczby punktów wymaganych do zaliczenia 
semestru;

Or. cs

Poprawka 29
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie do udzielenia wszelkiego 
wsparcia na rzecz pogłębiania kontaktów 
między uniwersytetami, z myślą o 
poprawie wiedzy i wzajemnego 
zrozumienia różnych systemów edukacji i 
kształcenia;

Or. fr

Poprawka 30
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7b. jest zdania, że jeszcze przed 
rozpoczęciem stażu studenci powinni być 
wyraźnie informowani o licznie punktów 
przyznawanych za ukończenie stażu;

Or. cs

Poprawka 31
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa państwa członkowskie oraz 
uniwersytety do opracowania bardziej 
skoordynowanych systemów modułowych, 
oferujących studentom elastyczność w 
wyborze zajęć, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wspólnego kanonu wiedzy i 
kompetencji; uważa, że taki system może 
być podstawą dla częściowej harmonizacji 
niektórych dyplomów w państwach 
członkowskich, przy jednoczesnym 
zachowaniu krajowej specyfiki;

Or. fr


