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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že vzdělávání je důležité jako klíčová oblast spolupráce s členskými státy 
s ohledem na dosažení zásadních cílů v oblasti zaměstnanosti a růstu v rámci strategie 
EU2020 a tolik potřebného hospodářské oživení;

2. zdůrazňuje, že zaměstnatelnost a rozvoj širšího spektra dovedností vhodných pro 
pracovní trh musí být nejvyšší prioritou, aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje 
a prosperity; jednoznačně v tomto ohledu podporuje univerzitní výměny, dialog mezi 
univerzitami a podniky, odbornou praxi a pas osobních dovedností;

3. zdůrazňuje přínos 7. rámcového programu EU pro výzkum, rámcového programu pro 
konkurenceschopnost a inovace a Evropského výzkumného prostoru, neboť usnadňují 
mobilitu výzkumných pracovníků z EU a uvolňují potenciál EU v oblasti 
konkurenceschopnosti a inovací;

4. vyzývá Komisi, aby v průběhu celého mezivládního procesu poskytovala členským 
státům podporu a pomoc v souvislosti s nadcházející konferencí ministrů 
odpovědných za vyšší vzdělávání, která se uskuteční v dubnu 2012 v Bukurešti;

5. upozorňuje na silnou vazbu mezi boloňským procesem a směrnici o odborných 
kvalifikacích; vyzývá Komisi, aby v rámci svých kompetencí vyhodnotila 
nerovnoměrné provádění tohoto procesu a aby rovněž vytvořila srovnávací přehled 
s cílem učinit z boloňského procesu skutečný nástroj pro usnadnění mobility 
odborných pracovníků nejen mezi členskými státy, ale také mezi EU a ostatními 
signatáři;

6. vyzývá Komisi, aby členské státy podporovala při zlepšování evropského systému 
přenosu a akumulace kreditů (ECTS) s cílem zvýšit transparentnost, aby mohla být 
využita jako srovnávací nástroj usnadňující uznávání odborných kvalifikací;

7. vyzývá ke zlepšení komunikace mezi EU a universitami s cílem urychlit uznávání 
nových diplomů.


