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Predlog spremembe 1
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je program Erasmus že 
sedaj zelo uspešen na področju mobilnosti 
študentov, hkrati pa zagovarja stališče, da 
je boljše obveščanje študentov in 
izobraževalnih ustanov nujno, če želimo 
zagotoviti učinkovitost programa, in da 
mu je treba nameniti več sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je bolonjski proces 
spodbudil mobilnost študentov v 
sodelujočih državah ter da ponuja tudi 
veliko možnosti za krepitev mobilnosti 
delovne sile; vendar obžaluje, da so 
stopnje mobilnosti še vedno nizke; zato 
institucije EU in nacionalne organe 
poziva k boljši komunikaciji z univerzami 
in njihovimi študenti glede obstoječih 
možnosti mobilnosti, vključno s 
štipendijami;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. je kritičen do pristopa, da obstaja  v 
bolonjskem procesu ena rešitev za vse; 
poudarja, da je treba upoštevati razlike 
med izobraževalnimi sistemi držav članic 
ter tradicijami učenja in poučevanja, 
hkrati pa je treba omogočiti mobilnost 
študentov in zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 4
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da lahko ustrezna vzpostavitev 
enotnih kontaktnih točk za področje 
izobraževanja v različnih državah 
članicah občutno zmanjša neenakomerno 
in nepravilno izvajanje različnih področij 
bolonjskega procesa, pomaga pri 
modernizaciji nacionalnih politik na 
področju višjega šolstva ter omogoči 
boljše sodelovanje, usklajevanje, 
povezanost in izmenjavo najboljših praks 
med 27 državami članicami EU; 

Or. en

Predlog spremembe 5
Olga Sehnalová
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da morata biti zaposljivost in 
razvoj širšega nabora spretnosti, primernih 
za trg dela, najpomembnejši prednostni 
nalogi pri uresničevanju ciljev za 
trajnostno rast in blaginjo; v tem pogledu 
močno podpira univerzitetne izmenjave, 
dialog med univerzami in podjetji, 
pripravništva ter potni list znanj in 
spretnosti;

2. poudarja, da morata biti zaposljivost in 
razvoj širšega nabora spretnosti, primernih 
za trg dela, najpomembnejši prednostni 
nalogi pri uresničevanju ciljev za 
trajnostno rast in blaginjo; v tem pogledu 
močno podpira univerzitetne izmenjave 
študentov in profesorjev, dialog med 
univerzami in podjetji, pripravništva ter 
potni list znanj in spretnosti;

Or. cs

Predlog spremembe 6
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da morata biti zaposljivost in 
razvoj širšega nabora spretnosti, primernih 
za trg dela, najpomembnejši prednostni 
nalogi pri uresničevanju ciljev za 
trajnostno rast in blaginjo; v tem pogledu 
močno podpira univerzitetne izmenjave, 
dialog med univerzami in podjetji, 
pripravništva ter potni list znanj in 
spretnosti;

2. poudarja, da morata biti zaposljivost in 
razvoj širšega nabora spretnosti, primernih 
za trg dela, najpomembnejši prednostni 
nalogi pri uresničevanju ciljev za 
trajnostno rast in blaginjo; v tem pogledu 
močno podpira univerzitetne izmenjave, 
dialog med univerzami in podjetji, 
pripravništva, potni list znanj in spretnosti 
ter okrepitev trikotnika znanja;

Or. lt

Predlog spremembe 7
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da morata biti zaposljivost in 
razvoj širšega nabora spretnosti, primernih 
za trg dela, najpomembnejši prednostni 
nalogi pri uresničevanju ciljev za 
trajnostno rast in blaginjo; v tem pogledu 
močno podpira univerzitetne izmenjave, 
dialog med univerzami in podjetji, 
pripravništva ter potni list znanj in 
spretnosti;

2. poudarja, da morata biti zaposljivost, 
med drugim na podlagi vseživljenjskega 
učenja, in razvoj širšega nabora spretnosti, 
primernih za trg dela, najpomembnejši 
prednostni nalogi pri uresničevanju ciljev 
za trajnostno rast in blaginjo; v tem 
pogledu močno podpira univerzitetne 
izmenjave, dialog med univerzami in 
podjetji, pripravništva ter potni list znanj in 
spretnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 8
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da mobilnost visokošolskih 
učiteljev ne prinese novega znanja in 
izkušenj samo učiteljem, temveč posredno 
tudi njihovim študentom, hkrati pa jim 
omogoča sodelovanje pri pripravi 
skupnega pedagoškega materiala;

Or. cs

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na prispevek sedmega 
okvirnega programa EU za raziskave, 
okvirnega programa za konkurenčnost in 

3. opozarja na prispevek sedmega 
okvirnega programa EU za raziskave, 
okvirnega programa za konkurenčnost in 
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inovacije ter evropskega raziskovalnega 
prostora pri povečevanju mobilnosti 
znanstvenikov EU in sproščanju potenciala 
Unije na področju inovacij in 
konkurenčnosti;

inovacije ter evropskega raziskovalnega 
prostora pri povečevanju mobilnosti 
znanstvenikov EU in sproščanju potenciala 
Unije na področju inovacij in 
konkurenčnosti ter poziva h krepitvi vezi 
med evropskim visokošolskim prostorom 
in evropskim raziskovalnim prostorom;

Or. fr

Predlog spremembe 10
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opozarja na prispevek sedmega 
okvirnega programa EU za raziskave, 
okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter evropskega raziskovalnega 
prostora pri povečevanju mobilnosti 
znanstvenikov EU in sproščanju potenciala 
Unije na področju inovacij in 
konkurenčnosti;

3. opozarja na prispevek sedmega 
okvirnega programa EU za raziskave, 
okvirnega programa za konkurenčnost in 
inovacije ter evropskega raziskovalnega 
prostora pri povečevanju mobilnosti 
študentov, znanstvenikov in drugih 
mobilnih delavcev iz EU, spodbujanju 
internacionalizacije visokošolskega 
izobraževanja in sproščanju potenciala 
Unije na področju inovacij in 
konkurenčnosti;

Or. lt

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

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre v medvladnem procesu in jim pri 
tem pomaga glede na bližnjo konferenco 
ministrov za visokošolsko izobraževanje 

4. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre v medvladnem procesu in jim pri 
tem pomaga glede na bližnjo konferenco 
ministrov za visokošolsko izobraževanje 
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aprila 2010 v Bukarešti; aprila 2010 v Bukarešti; podpira nedavne 
ukrepe Evropske komisije v sporočilu 
„Spodbujanje rasti in delovnih mest –
program za posodobitev evropskih 
visokošolskih sistemov“[1];
[1] Sporočilo Komisije Evropskemu 
parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij z naslovom „Spodbujanje rasti in 
delovnih mest – program za posodobitev 
evropskih visokošolskih sistemov“ z dne 
20. septembra 2011 – (KOM(2011)567 
konč.)

Or. fr

Predlog spremembe 12
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da bi v bolonjski proces 
morale biti vključene vse zainteresirane 
strani, vključno z zaposlenimi in študenti 
na vseh stopnjah razvoja, ter poziva k 
stalnemu temeljitemu preučevanju vplivov 
bolonjskega procesa, da bi tako lahko 
usmerjali nadaljnji razvoj in omogočili 
odločanje po pristopu na osnovi dokazov;

Or. en

Predlog spremembe 13
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. verjame, da se bo na podlagi pregleda 
stanja na ministrskem zasedanju v 
Bukarešti prihodnje leto izoblikoval jasen 
časovni načrt za vzpostavitev v celoti 
delujočega evropskega visokošolskega 
prostora do roka leta 2020; vztraja, da je 
treba pripraviti medsektorske predloge za
usposabljanje na področju informacijskih 
in komunikacijskih tehnologij, poklicnega 
in vseživljenjskega učenja ter prakse v 
podjetjih ter da morajo ti aktivno 
spodbujati vključevanje ter pametno in 
trajnostno rastjo, ki bo državam članicam 
dala konkurenčno prednost v svetu po 
krizi pri ustvarjanju delovnih mest, 
človeškem kapitalu, raziskavah, 
inovacijah, podjetništvu in širšem
gospodarstvu, ki temelji na znanju;

Or. en

Predlog spremembe 14
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. opozarja na sporočilo iz Londona iz 
leta 2007, v katerem je bila socialna 
razsežnost izobraževanja predstavljena kot 
eden ciljev bolonjskega procesa ter da naj 
bi to zagotovilo pravičen dostop do 
izobraževanja ne glede na ozadje; 
obžaluje, da na poti k temu cilju ni bilo 
zadostnega napredka, in spodbuja 
Komisijo, naj olajša napredek v zvezi s 
tem;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Constance Le Grip, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na tesno povezavo med 
bolonjskim procesom in direktivo o 
poklicnih kvalifikacijah; poziva Komisijo, 
naj ob upoštevanju meja pristojnosti oceni 
neizenačeno izvajanje procesa in pripravi 
pregled rezultatov, da bi bil bolonjski 
proces dejanski instrument za lažjo 
mobilnost strokovnjakov ne le med 
državami članicami, ampak tudi med 
Evropsko unijo in tretjimi državami 
podpisnicami;

5. opozarja na tesno povezavo med 
bolonjskim procesom in direktivo o 
poklicnih kvalifikacijah; poziva Komisijo, 
naj ob upoštevanju meja pristojnosti oceni 
neizenačeno izvajanje procesa in pripravi 
pregled rezultatov, da bi bil bolonjski 
proces dejanski instrument za lažjo 
mobilnost strokovnjakov ne le med 
državami članicami, ampak tudi med 
Evropsko unijo in tretjimi državami 
podpisnicami; poziva v okviru revizije 
direktive o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij k primerjavi minimalnih 
zahtev glede usposobljenosti in k 
rednejšim izmenjavam med državami 
članicami, pristojnimi organi ter 
strokovnimi združenji in organi z 
namenom zbliževanja minimalnih zahtev 
glede usposobljenosti in s tem 
približevanja resničnemu evropskemu 
visokošolskemu prostoru; 

Or. fr

Predlog spremembe 16
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. opozarja na tesno povezavo med 
bolonjskim procesom in direktivo o 
poklicnih kvalifikacijah; poziva Komisijo, 
naj ob upoštevanju meja pristojnosti oceni 
neizenačeno izvajanje procesa in pripravi 
pregled rezultatov, da bi bil bolonjski 

5. opozarja na tesno povezavo med 
bolonjskim procesom in direktivo o 
poklicnih kvalifikacijah; poziva Komisijo, 
naj ob upoštevanju meja pristojnosti oceni 
neizenačeno izvajanje procesa in pripravi 
pregled rezultatov, da bi bil bolonjski 
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proces dejanski instrument za lažjo 
mobilnost strokovnjakov ne le med 
državami članicami, ampak tudi med 
Evropsko unijo in tretjimi državami 
podpisnicami;

proces dejanski instrument za lažjo 
mobilnost strokovnjakov ne le med 
državami članicami, ampak tudi med 
Evropsko unijo in tretjimi državami 
podpisnicami, ter da bi do leta 2020 20 % 
evropskih diplomantov del študijskih 
obveznosti ali pripravništvo opravilo v 
tujini;

Or. lt

Predlog spremembe 17
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, države članice in 
univerze, naj okrepijo povezavo med 
bolonjskim procesom in direktivo o 
poklicnih kvalifikacijah ter študentom 
pred izbiro programa izmenjave 
zagotovijo vse zadevne praktične 
informacije o priznavanju diplom, 
pridobljenih v tujini, v domači državi 
članici ali drugje v EU, pa tudi o 
zaposlitvenih možnostih, ki jih prinaša 
usposabljanje v tujini;

Or. en

Predlog spremembe 18
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja na neenotno izvajanje 
bolonjskega procesa med državami in 
institucijami, tako med posameznimi 
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državami članicami kot tudi med državami 
članicami in državami, ki sicer niso 
članice EU, so pa podpisnice bolonjske 
deklaracije; poudarja, da bi bilo treba to 
vprašanje temeljito preučiti ob vsakem
pregledu napredka pri izvajanju 
bolonjskega procesa; meni, da bi morala 
taka analiza obsegati tako kvalitativno kot 
tudi kvantitativno oceno s ciljem 
usmerjanja nadaljnjega razvoja in 
omogočanja odločitev na podlagi pristopa, 
podprtega z dokazi;

Or. en

Predlog spremembe 19
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja na povezavo med bolonjskim 
procesom in Direktivo o poklicnih 
kvalifikacijah 2005/36/ES; poudarja 
potrebo po stalnem in mehkem 
usklajevanju s strani Komisije;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri krepitvi evropskega sistema 
zbiranja in prenašanja kreditnih točk, da bi 
povečali preglednost, sistem pa bi lahko 
uporabili kot orodje za primerjavo za lažje 

6. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri krepitvi evropskega sistema 
zbiranja in prenašanja kreditnih točk, da bi 
povečali preglednost, sistem pa bi lahko 
uporabili kot orodje za primerjavo za lažje 
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priznavanje poklicnih kvalifikacij; priznavanje poklicnih kvalifikacij; poziva k 
premisleku o možnosti vključitve 
pripravništev, izvedenih v okviru 
visokošolskega študija, v evropski sistem 
zbiranja in prenašanja kreditnih točk;

Or. fr

Predlog spremembe 21
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri krepitvi evropskega sistema 
zbiranja in prenašanja kreditnih točk, da bi
povečali preglednost, sistem pa bi lahko 
uporabili kot orodje za primerjavo za lažje 
priznavanje poklicnih kvalifikacij;

6. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri krepitvi preglednosti 
evropskega sistema zbiranja in prenašanja 
kreditnih točk, da bi ga lahko uporabili kot 
boljše orodje za primerjavo za lažje 
priznavanje poklicnih kvalifikacij;

Or. en

Predlog spremembe 22
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri krepitvi evropskega sistema 
zbiranja in prenašanja kreditnih točk, da bi 
povečali preglednost, sistem pa bi lahko 
uporabili kot orodje za primerjavo za lažje 
priznavanje poklicnih kvalifikacij;

6. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri krepitvi evropskega sistema 
zbiranja in prenašanja kreditnih točk, da bi 
povečali preglednost, sistem pa bi lahko 
uporabili kot orodje za primerjavo za lažje 
priznavanje poklicnih kvalifikacij; 
ocenjuje, da bi lahko s pristopom, pri 
katerem bi se upoštevala vrsta
pridobljenih sposobnosti, olajšali 
primerjavo številnih študijskih smeri;
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Or. fr

Predlog spremembe 23
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri krepitvi evropskega sistema 
zbiranja in prenašanja kreditnih točk, da bi 
povečali preglednost, sistem pa bi lahko 
uporabili kot orodje za primerjavo za lažje 
priznavanje poklicnih kvalifikacij;

6. poziva Komisijo, naj države članice 
podpre pri krepitvi evropskega sistema 
zbiranja in prenašanja kreditnih točk, da bi 
podprli njegovo izvajanje s pomočjo 
programov EU in povečali preglednost, 
sistem pa bi lahko uporabili kot orodje za 
primerjavo za lažje priznavanje poklicnih 
kvalifikacij;

Or. lt

Predlog spremembe 24
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

opozarja, da je pomembno usklajeno 
vzpostaviti evropski sistem zbiranja in 
prenašanja kreditnih točk za 
izobraževalne programe, ki vodijo v 
opravljanje poklicev, za katere velja
načelo avtomatičnega priznavanja na 
podlagi Direktive 2005/36/ES;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Bernadette Vergnaud
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami in univerzami izdela 
primerjalno tabelo s števili kreditnih točk, 
ki se dodeljujejo za primerljive predmete, 
da bi tako dosegli boljšo usklajenost in 
olajšali priznavanje tako v okviru 
univerzitetnih izmenjav kot glede 
poklicnih kvalifikacij;

Or. fr

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

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k boljši komunikaciji med 
univerzami v Evropski uniji, kar bi 
pospešilo priznavanje novih diplom.

7. poziva k boljšemu povezovanju in
komunikaciji med univerzami v Evropski 
uniji, kar bi pospešilo priznavanje novih 
diplom, in z mladimi generacijami, da bi 
te bolje poznale raznolikost evropskih 
programov.

Or. fr

Predlog spremembe 27
Cristian Silviu Buşoi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva k boljši komunikaciji med 
univerzami v Evropski uniji, kar bi 
pospešilo priznavanje novih diplom.

7. poziva k boljši komunikaciji in 
usklajevanju med univerzami v Evropski 
uniji glede vsebine njihovih učnih 
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programov, kar bi pospešilo priznavanje 
novih diplom ter olajšalo prenos kreditnih 
točk;

Or. en

Predlog spremembe 28
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opaža, da se lahko pogoji za 
prenašanje kreditnih točk v visokošolskem 
izobraževanju na različnih univerzah 
razlikujejo; ocenjuje, da bi lahko te 
razlike študente odvrnile od sodelovanja 
pri študentskih izmenjavah; ugotavlja, da 
je treba izoblikovati enotna pravila, da bi 
izboljšali obveščenost študentov, na 
primer z določitvijo števila kreditnih točk, 
ki je potrebno za vpis v naslednji 
semester;

Or. cs

Predlog spremembe 29
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poziva Komisijo in države članice, naj 
podprejo povečevanje števila izmenjav 
med univerzami, kar bo izboljšalo 
vzajemno poznavanje in razumevanje 
različnih izobraževalnih sistemov in 
sistemov usposabljanja;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Olga Sehnalová

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. ocenjuje, da bi morali biti študenti že 
pred pripravništvom dobro obveščeni o 
številu kreditnih točk, ki si jih bodo v tem 
obdobju pridobili;

Or. cs

Predlog spremembe 31
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva države članice in univerze, naj 
bolje usklajujejo module, ki naj 
študentom ponujajo svobodo pri izbiri 
predmetov, hkrati pa zagotovijo skupni 
osnovni učni načrt za pridobitev osnovnih 
znanj in kompetenc; meni, da je lahko 
takšen sistem osnova za delno uskladitev 
nekaterih diplom med državami 
članicami, hkrati pa zagotavlja ohranitev 
nacionalnih posebnosti;

Or. fr


