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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава, че високо квалифицираната и образована работна сила е едно от 
основните конкурентни преимущества и че качественото професионално 
образование съществено допринася за създаването на работещ единен вътрешен 
пазар;

2. счита, че професионалното образование би следвало да създава условия за 
мобилност на работната сила, както по време на първоначалния образователен 
курс, така и в рамките на процеса на учене през целия живот;

3. подчертава необходимостта от съвместимост между образователните системи на 
различните държави-членки на ЕС като се постави акцент на изучаването на 
чужди езици и като се разширят възможностите за качествени стажове в чужбина;

4. призовава Комисията да увеличи взаимодействието между вече съществуващите 
квалификационни системи, каквито са Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните квалификации, процесът от Болоня във 
висшето образование и европейската квалификационна рамка; 

5. подчертава, че е важно да се премахнат всички пречки пред мобилността на 
работната сила от гледна точка на вътрешния пазар на ЕС; обръща внимание на 
значението на директивата за признаването на професионалните квалификации и 
призовава Комисията да съобрази текущата оценка на директивата в интерес на 
укрепването на европейското професионално образование;

6. призовава за подкрепа на трансграничните връзки и комуникационните 
платформи между образователните институции и работодателите с цел обмяна на 
признати практики във връзка с директивата за услугите;

7. призовава Комисията и държавите-членки да подпомагат образователните 
програми в областта на законодателството на ЕС за подкрепа на единния пазар, 
чиято цел е предприятията, публичната администрация и потребителите по-добре 
да се възползват от правата си и да съблюдават съответните си задължения;


