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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. benadrukt het belang van onderwijs als sleuteldomein voor samenwerking met de lidstaten 
om essentiële EU2020-doelstellingen inzake werkgelegenheid en groei te bereiken en te 
komen tot het broodnodige economische herstel;

2. onderstreept dat het bevorderen van inzetbaarheid en de ontwikkeling van een breder 
gamma van arbeidsmarktgerichte vaardigheden de hoogste prioriteit verdienen om de 
doelstellingen inzake duurzame groei en welvaart te bereiken; ondersteunt in dit verband 
ten volle interuniversitaire uitwisselingen, de dialoog tussen universiteiten en 
bedrijfsleven, opleidingsstages en het vaardighedenpaspoort;

3. onderstreept het belang van het zevende kaderprogramma voor onderzoek, het programma 
voor concurrentievermogen en innovatie en de Europese onderzoeksruimte bij het streven 
naar meer mobiliteit voor EU-onderzoekers en bij het aanboren van het innovatie- en 
concurrentiepotentieel van de EU;

4. verzoekt de Commissie de lidstaten te steunen en bij te staan tijdens het 
intergouvernementele proces in het licht van de komende conferentie van voor het hoger 
onderwijs bevoegde ministers in Boekarest in april 2012;

5. vestigt de aandacht op het duidelijke verband tussen het Bologna-proces en de Richtlijn 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties; verzoekt de Commissie om, binnen de 
grenzen van haar bevoegdheid, een beoordeling van de niet-uniforme uitvoering van het 
proces op te maken, alsook een scoretabel, opdat het Bologna-proces een instrument 
wordt dat er daadwerkelijk voor zorgt dat beroepsmensen zich vlotter kunnen verplaatsen 
tussen de lidstaten, maar ook tussen de EU en derde landen;

6. verzoekt de Commissie de lidstaten te steunen bij het op punt stellen van het Europees 
systeem voor het verzamelen en overdragen van studiepunten (ECTS) met het oog op 
meer transparantie, opdat het kan fungeren als een vergelijkingsinstrument voor een 
versnelde erkenning van beroepskwalificaties;

7. roept op tot een betere communicatie tussen de universiteiten van de EU om de erkenning 
van nieuwe diploma's te versnellen.


