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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава значението на образованието като ключова област за 
сътрудничеството с държавите-членки с оглед на постигането на основни цели в 
рамките на стратегията „Европа 2020“, свързани с работните места и растежа, и 
на така необходимото икономическо възстановяване;  

2. подчертава, че професионалната пригодност и развитието на по-широк набор от 
умения, адаптирани към пазара на труда, трябва да бъдат основен приоритет с 
оглед на постигането на целите, свързани с устойчивия растеж и 
благоденствието; във връзка с това изразява силната си подкрепа за обмена 
между университетите, диалога между университетите и бизнеса, стажовете и 
паспорта на уменията;

3. изтъква приноса на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания, 
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации и европейското 
научноизследователско пространство за улесняването на мобилността на 
изследователите в ЕС и за разгръщането на потенциала за иновации и 
конкурентоспособност в ЕС;

4. призовава Комисията да подкрепя и подпомага държавите-членки в рамките на 
целия междуправителствен процес с оглед на предстоящата конференция на 
министрите, отговарящи за висшето образование, в Букурещ през април 2012 г.; 

5. привлича вниманието към силната взаимовръзка между процеса от Болоня и 
Директивата относно професионалните квалификации; призовава Комисията да 
извърши оценка, в рамките на своята компетентност, на неравномерното 
прилагане на процеса и да изготви таблица с резултатите с цел процесът от 
Болоня да се превърне в истински инструмент за улесняване на мобилността на 
специалистите не само между държавите-членки, но и между ЕС и трети 
държави, участващи в този процес;

6. призовава Комисията да оказва подкрепа на държавите-членки при 
усъвършенстването на Европейската система за трансфер и натрупване на 
кредити с цел да се увеличи нейната прозрачност, за да може тя да се използва 
като инструмент за сравнение с оглед на улесняването на признаването на 
професионалните квалификации; 

7. призовава за по-добра комуникация между университетите в ЕС с оглед на по-
бързото признаване на новите дипломи.


