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

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că programul 
Erasmus constituie deja un succes pentru 
mobilitatea studenților, dar susține, în 
același timp, că este necesară o 
comunicare consolidată între studenți și 
instituțiile de învățământ pentru a asigura 
eficiența acestui program și că trebuie să 
se aibă în vedere o majorare a fondurilor;

Or. fr

Amendamentul 2
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că Procesul de la 
Bologna a stimulat mobilitatea studenților 
din țările participante și are un potențial 
semnificativ de a contribui la 
consolidarea mobilității forței de muncă; 
regretă, totuși, că rata mobilității este în 
continuare scăzută; prin urmare, solicită 
instituțiilor UE și autorităților naționale 
să aibă o mai bună comunicare cu 
universitățile și studenții acestora cu 
privire la opțiunile disponibile pentru 
mobilitate, inclusiv posibilitățile de burse 
studențești;

Or. en
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Amendamentul 3
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. critică abordarea unilaterală a 
Procesului de la Bologna; subliniază 
nevoia de a respecta diferitele sisteme de 
învățământ din statele membre, precum și 
tradițiile de predare și învățare, asigurând 
acces la mobilitate pentru studenți și 
profesori;

Or. en

Amendamentul 4
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că stabilirea adecvată a 
unor puncte unice de contact în ceea ce 
privește sectorul educativ din diferite state 
membre poate reduce în mod semnificativ 
aplicarea neuniformă și neregulată a
unor aspecte ale Procesului de la 
Bologna, poate contribui la modernizarea 
politicilor naționale privind învățământul 
superior și poate permite o mai bună 
cooperare, coordonare, conectare și un 
schimb de bune practici mai solid în 
cadrul UE-27;

Or. en
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Amendamentul 5
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că capacitatea de a ocupa un 
loc de muncă și dezvoltarea unei palete 
largi de aptitudini adecvate pentru piața 
muncii trebuie să constituie priorități de 
vârf în scopul realizării unei creșteri 
sustenabile și obiectivelor în materie de 
prosperitate; în acest sens, sprijină cu 
fermitate schimburile universitare, dialogul 
universitate-mediu de afaceri, perioadele 
de formare și pașaportul aptitudinilor 
personale;

2. subliniază că capacitatea de a ocupa un 
loc de muncă și dezvoltarea unei palete 
largi de aptitudini adecvate pentru piața 
muncii trebuie să constituie priorități de 
vârf în scopul realizării unei creșteri 
sustenabile și obiectivelor în materie de 
prosperitate; în acest sens, sprijină cu 
fermitate schimburile universitare de 
studenți și cadre didactice, dialogul 
universitate-mediu de afaceri, perioadele 
de formare și pașaportul aptitudinilor 
personale;

Or. cs

Amendamentul 6
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că capacitatea de a ocupa un 
loc de muncă și dezvoltarea unei palete 
largi de aptitudini adecvate pentru piața 
muncii trebuie să constituie priorități de 
vârf în scopul realizării unei creșteri 
sustenabile și obiectivelor în materie de 
prosperitate; în acest sens, sprijină cu 
fermitate schimburile universitare, dialogul 
universitate-mediu de afaceri, perioadele 
de formare și pașaportul aptitudinilor 
personale;

2. subliniază că capacitatea de a ocupa un 
loc de muncă și dezvoltarea unei palete 
largi de aptitudini adecvate pentru piața 
muncii trebuie să constituie priorități de 
vârf în scopul realizării unei creșteri 
sustenabile și a obiectivelor în materie de 
prosperitate; în acest sens, sprijină cu 
fermitate schimburile universitare, dialogul 
universitate-mediu de afaceri, perioadele 
de formare, pașaportul aptitudinilor 
personale și consolidarea triunghiului 
cunoașterii;

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că capacitatea de a ocupa un 
loc de muncă și dezvoltarea unei palete 
largi de aptitudini adecvate pentru piața 
muncii trebuie să constituie priorități de 
vârf în scopul realizării unei creșteri 
sustenabile și obiectivelor în materie de 
prosperitate; în acest sens, sprijină cu 
fermitate schimburile universitare, dialogul 
universitate-mediu de afaceri, perioadele 
de formare și pașaportul aptitudinilor 
personale;

2. subliniază că măsurile adecvate pentru 
facilitarea inserției profesionale, cum ar fi 
învățarea de-a lungul vieții, și dezvoltarea 
unei palete largi de aptitudini adecvate 
pentru piața muncii trebuie să constituie 
priorități de vârf în scopul realizării unei 
creșteri sustenabile și obiectivelor în 
materie de prosperitate; în acest sens, 
sprijină cu fermitate schimburile 
universitare, dialogul universitate-mediu de 
afaceri, perioadele de formare și pașaportul 
aptitudinilor personale;

Or. fr

Amendamentul 8
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. susține că mobilitatea cadrelor 
didactice din învățământul superior 
produce cunoștințe și experiențe noi nu 
numai pentru cadrele didactice, ci, în mod 
indirect și studenților acestora, și 
înlesnește totodată participarea la 
pregătirea materialelor de studiu comune;

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază contribuția celui de al 
șaptelea Cadru pentru cercetare al UE, 
Programului-cadru în domeniul 
competitivității și inovării și Zonei de 
cercetare europeană la facilitarea 
mobilității cercetătorilor din UE și punerii 
în valoare a potențialului UE în materie de 
inovare și competitivitate;

3. evidențiază contribuția celui de al 
șaptelea Cadru pentru cercetare al UE, 
Programului-cadru în domeniul 
competitivității și inovării și Zonei de 
cercetare europeană la facilitarea 
mobilității cercetătorilor din UE și punerii 
în valoare a potențialului UE în materie de 
inovare și competitivitate și solicită 
consolidarea legăturilor dintre Spațiul 
european al învățământului superior și 
Spațiul european de cercetare;

Or. fr

Amendamentul 10
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază contribuția celui de al 
șaptelea Cadru pentru cercetare al UE, 
Programului-cadru în domeniul 
competitivității și inovării și Zonei de 
cercetare europeană la facilitarea 
mobilității cercetătorilor din UE și punerii 
în valoare a potențialului UE în materie de 
inovare și competitivitate;

3. evidențiază contribuția celui de al 
șaptelea Cadru pentru cercetare al UE, 
Programului-cadru în domeniul 
competitivității și inovării și Zonei de 
cercetare europeană la facilitarea 
mobilității cercetătorilor și a studenților
din UE,  promovarea internaționalizării 
învățământului superior și punerii în 
valoare a potențialului UE în materie de 
inovare și competitivitate;

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei să sprijine și să asiste 
statele membre pe întreg parcursul 
procesului interguvernamental, având în 
vedere următoarea conferință a miniștrilor 
educației ce va avea loc la București în 
aprilie 2012;

4. solicită Comisiei să sprijine și să asiste 
statele membre pe întreg parcursul 
procesului interguvernamental, având în 
vedere următoarea conferință a miniștrilor 
educației ce va avea loc la București în 
aprilie 2012; susține demersul recent al 
Comisiei Europene de a publica 
comunicarea intitulată „Sprijinirea 
creșterii și a ocupării forței de muncă –
un proiect pentru modernizarea 
sistemelor de învățământ superior din 
Europa” [1]

[1] Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor – „Sprijinirea 
creșterii și a ocupării forței de muncă –
un proiect pentru modernizarea 
sistemelor de învățământ superior din 
Europa” din 20 septembrie 2011 - (COM 
(2011) 567 final);

Or. fr

Amendamentul 12
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că Procesul de la 
Bologna ar trebui să implice toate părțile 
interesate, inclusiv profesori și studenți de 
la fiecare nivel de dezvoltare; solicită o 
analiză completă continuă a impactului 
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Procesului de la Bologna pentru a ghida 
evoluția viitoare și a permite adoptarea de 
decizii în cadrul unei abordări bazate pe 
date concrete;

Or. en

Amendamentul 13
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. are încredere că exercițiul de 
inventariere, efectuat cu ocazia reuniunii 
ministeriale de anul viitor, de la 
București, va avea drept rezultat o foaie 
de parcurs clară pentru realizarea unui 
spațiu european al învățământului 
superior, pe deplin funcțional până în 
anul 2020; insistă asupra necesității 
formulării propunerilor transsectoriale 
privind formarea în domeniul TIC, 
învățământul profesional și învățarea de-
a lungul vieții și stagiile în întreprinderi 
,acestea urmând să promoveze în mod 
activ incluziunea alături de o creștere 
inteligentă și sustenabilă, care să permită 
UE să dețină un avantaj competitiv în 
lumea post-criză în ceea ce privește 
crearea de locuri de muncă, capitalul 
uman, cercetarea, inovarea, activitățile 
antreprenoriale și o economie bazată pe 
cunoaștere mai amplă;

Or. en

Amendamentul 14
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază comunicatul conferinței de 
la Londra din 2007, prin care 
dimensiunea socială a educației a fost 
introdusă ca unul dintre obiectivele 
Procesului de la Bologna; subliniază 
faptul că acesta vizează să asigure un 
acces echitabil la educație indiferent de 
mediul de proveniență; regretă faptul că 
acest obiectiv nu a înregistrat progrese 
suficiente și încurajează Comisia să 
faciliteze progresul în această privință;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra legăturii strânse 
dintre Procesul de la Bologna și Directiva 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale; solicită Comisiei, respectând 
în același timp domeniile sale de 
competență, să evalueze implementarea 
inegală a procesului și să stabilească o 
tabelă de punctaj astfel încât Procesul de la 
Bologna să devină un instrument real de 
facilitare a mobilităților profesioniștilor, nu 
numai între statele membre, ci și între UE 
și țări terțe semnatare;

5. atrage atenția asupra legăturii strânse 
dintre Procesul de la Bologna și Directiva 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale; solicită Comisiei, respectând 
în același timp domeniile sale de 
competență, să evalueze implementarea 
inegală a procesului și să stabilească o 
tabelă de punctaj astfel încât Procesul de la 
Bologna să devină un instrument real de 
facilitare a mobilităților profesioniștilor, nu 
numai între statele membre, ci și între UE 
și țări terțe semnatare; solicită, în cadrul 
revizuirii Directivei privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, efectuarea unei 
comparații a cerințelor minime privind 
formarea, precum și realizarea, în mod 
mai regulat, a unor schimburi între statele 
membre, autoritățile competente și 
asociațiile și organizațiile profesionale, în 
vederea armonizării cerințelor minime de 
formare, tinzând astfel, către un adevărat 
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Spațiu european al învățământului 
superior;

Or. fr

Amendamentul 16
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra legăturii strânse 
dintre Procesul de la Bologna și Directiva 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale; solicită Comisiei, respectând 
în același timp domeniile sale de 
competență, să evalueze implementarea 
inegală a procesului și să stabilească o 
tabelă de punctaj astfel încât Procesul de la 
Bologna să devină un instrument real de 
facilitare a mobilităților profesioniștilor, nu 
numai între statele membre, ci și între UE 
și țări terțe semnatare;

5. atrage atenția asupra legăturii strânse 
dintre Procesul de la Bologna și Directiva
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale; solicită Comisiei, respectând 
în același timp domeniile sale de 
competență, să evalueze implementarea 
inegală a procesului și să stabilească o 
tabelă de punctaj astfel încât Procesul de la 
Bologna să devină un instrument real de 
facilitare a mobilităților profesioniștilor, nu 
numai între statele membre, ci și între UE 
și țări terțe semnatare și astfel, până în 
2020, 20 % din absolvenții din Europa să 
studieze sau să beneficieze de stagii 
profesionale în străinătate;

Or. lt

Amendamentul 17
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei, statelor membre și 
universităților să consolideze legătura 
dintre Procesul de la Bologna și Directiva 
privind calificările profesionale, oferind 
studenților, înaintea alegerii unui 
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program de schimb, toate informațiile 
practice relevante cu privire la 
recunoașterea, de către statul membru de 
origine sau de către orice alt stat membru 
al UE, a diplomelor obținute în 
străinătate, precum și la oportunitățile de 
muncă la care asigură acces formarea în 
străinătate;

Or. en

Amendamentul 18
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază implementarea neuniformă 
a Procesului de la Bologna la nivelul 
țărilor și instituțiilor, atât între statele 
membre ale UE, cât și între statele 
membre ale UE și statele din afara UE 
care sunt semnatare ale Procesului de la 
Bologna; subliniază faptul că orice 
evaluare punctuală a implementării
Procesului de la Bologna ar trebui să 
analizeze chestiunea în profunzime; o 
astfel de analiză ar trebui să includă o 
evaluare calitativă, dar și una cantitativă, 
pentru a ghida evoluția viitoare și a 
permite adoptarea de decizii în cadrul 
unei abordări bazate pe date concrete;

Or. en

Amendamentul 19
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. atrage atenția asupra legăturii dintre 
Procesul de la Bologna și 
Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilorprofesionale; 
subliniază nevoia realizării, de către 
Comisie, a unei coordonări continue și 
fără sincope;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine statele 
membre în ce privește ameliorarea 
Sistemului European de Credite 
Transferabile (ECTS) în vederea creșterii 
transparenței, astfel încât acesta să poată fi 
utilizat ca instrument comparativ de 
facilitare a recunoașterii calificărilor 
profesionale;

6. solicită Comisiei să sprijine statele 
membre în ce privește ameliorarea 
Sistemului European de Credite 
Transferabile (ECTS) în vederea creșterii 
transparenței, astfel încât acesta să poată fi 
utilizat ca instrument comparativ de 
facilitare a recunoașterii calificărilor 
profesionale; invită la analiza posibilității 
de a integra în creditele ECTS perioadele 
de stagii de practică efectuate în cadrul 
studiilor superioare;

Or. fr

Amendamentul 21
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine statele 6. solicită Comisiei să sprijine statele 
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membre în ce privește ameliorarea 
Sistemului European de Credite 
Transferabile (ECTS) în vederea creșterii 
transparenței, astfel încât acesta să poată fi 
utilizat ca instrument comparativ de 
facilitare a recunoașterii calificărilor 
profesionale;

membre în ce privește ameliorarea 
transparenței Sistemului European de 
Credite Transferabile (ECTS), astfel încât 
acesta să poată fi utilizat ca instrument 
comparativ mai bun de facilitare a 
recunoașterii calificărilor profesionale;

Or. en

Amendamentul 22
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine statele 
membre în ce privește ameliorarea 
Sistemului European de Credite 
Transferabile (ECTS) în vederea creșterii 
transparenței, astfel încât acesta să poată fi 
utilizat ca instrument comparativ de 
facilitare a recunoașterii calificărilor 
profesionale;

6. solicită Comisiei să sprijine statele 
membre în ce privește ameliorarea 
Sistemului European de Credite 
Transferabile (ECTS) în vederea creșterii 
transparenței, astfel încât acesta să poată fi 
utilizat ca instrument comparativ de 
facilitare a recunoașterii calificărilor 
profesionale; consideră că o abordare din 
punctul de vedere al competențelor 
dobândite ar putea facilita comparațiile în 
numeroase filiere;

Or. fr

Amendamentul 23
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să sprijine statele 
membre în ce privește ameliorarea 
Sistemului European de Credite 
Transferabile (ECTS) în vederea creșterii 

6. solicită Comisiei să sprijine statele 
membre în ce privește ameliorarea 
Sistemului European de Credite 
Transferabile (ECTS) și să încurajeze 
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transparenței, astfel încât acesta să poată fi 
utilizat ca instrument comparativ de 
facilitare a recunoașterii calificărilor 
profesionale;

implementarea acestuia cu ajutorul 
programelor europene în vederea creșterii 
transparenței, astfel încât acesta să poată fi 
utilizat ca instrument comparativ de 
facilitare a recunoașterii calificărilor 
profesionale;

Or. lt

Amendamentul 24
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

atrage atenția asupra importanței unei 
aplicări armonizate a sistemului ECTS 
pentru tipurile de formare care conduc la 
exercitarea profesiilor vizate de principiul 
recunoașterii automate în temeiul 
Directivei 2005/36/CE;

Or. fr

Amendamentul 25
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să elaboreze, în 
colaborare cu statele membre și 
universitățile, un nou tablou comparativ 
orientativ al numărului de credite ECTS 
alocate pentru parcursuri comparabile, 
vizând o armonizare mai bună și, astfel, 
facilitarea recunoașterii, atât în cadrul 
unui schimb universitar, cât și în materie 
de calificări profesionale;
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Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită îmbunătățirea comunicării dintre
universitățile din UE în scopul accelerării 
recunoașterii noilor diplome.

7. solicită îmbunătățirea creării de rețele și 
a comunicării între universitățile din UE în 
scopul accelerării recunoașterii noilor 
diplome, și în rândul tinerilor pentru a le 
permite să cunoască mai bine diversitatea 
programelor europene.

Or. fr

Amendamentul 27
Cristian Silviu Bușoi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită îmbunătățirea comunicării dintre 
universitățile din UE în scopul accelerării 
recunoașterii noilor diplome.

7. solicită îmbunătățirea comunicării și a 
coordonării dintre universitățile din UE cu 
privire la conținutul programelor lor 
universitare, în scopul accelerării 
recunoașterii noilor diplome, dar și al 
facilitării transferului de credite.

Or. en

Amendamentul 28
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. atrage atenția asupra condițiilor 
ECTS care diferă în funcție de 
universități; susține că diferențele dintre 
aceste condiții ar putea împiedica 
studenții să participe la schimburi 
universitare; de aceea, constată că ar 
trebui uniformizate regulile în vederea 
îmbunătățirii gradului de informare al 
studenților, de exemplu, prin stabilirea 
numărului necesar de credite care 
condiționează înscrierea în semestrul
următor;

Or. cs

Amendamentul 29
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia și statele membre să 
susțină pe deplin intensificarea 
schimburilor dintre universități în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor și a înțelegerii 
reciproce a diferitelor sisteme de educație 
și de formare.

Or. fr

Amendamentul 30
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. susține că, înainte de începerea 
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stagiului, studenții ar trebui informați cu 
privire la numărul de credite recunoscute 
după absolvirea acestuia;

Or. cs

Amendamentul 31
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită statele membre și universitățile 
să coordoneze mai strâns sistemul de 
module care oferă flexibilitate alegerilor 
studenților în ceea ce privește materiile de 
studiu, asigurând în același timp un corp 
comun de cunoștințe și de competențe; 
consideră că un astfel de sistem poate 
servi drept bază pentru armonizarea 
parțială a anumitor diplome între statele 
membre, asigurând păstrarea 
specificităților naționale.

Or. fr


