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Изменение 1
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съобщението на 
Комисията, в което се прави обзор на 
първите три години от дейността на 
Форума на университетите и бизнеса в 
ЕС и се посочват бъдещите 
предизвикателства като подпомагането 
на иновациите, създаването на 
предприемачество и засилването на 
трансфера на знания;

1. приветства съобщението на 
Комисията, в което се прави обзор на 
първите три години от дейността на 
Форума на университетите и бизнеса в 
ЕС и се посочват бъдещите 
предизвикателства като подпомагането 
на иновациите, насърчаването на 
научноизследователската дейност, 
създаването на предприемачество, 
засилването на трансфера на знания и 
привличането на млади 
изследователи на пазара на труда в 
Европа;

Or. en

Изменение 2
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че предизвикателствата, 
посочени от Комисията, не са нови; 
счита обаче, че непрекъснатият диалог и 
сътрудничеството на регионално, 
национално и европейско равнище, 
включително обмен на най-добри 
практики по отношение на програмите и 
инструментите, са изключително важни 
за установяване на по-тесни връзки 
между университетите и бизнес 
общността, като по този начин се 
премахват възможни културни, 
институционални и оперативни пречки 

2. признава, че предизвикателствата, 
посочени от Комисията, не са нови;
счита обаче, че непрекъснатият диалог и 
сътрудничеството на регионално, 
национално и европейско равнище, 
включително обмен на най-добри 
практики по отношение на програмите и 
инструментите, са изключително важни 
за установяване на по-тесни връзки и 
партньорства между университетите и 
бизнес общността, като по този начин се 
премахват възможни културни, 
институционални и оперативни пречки 
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помежду им, помежду им, както и се допринася за 
създаването на основано на знанието 
общество, на развитието на 
приложни изследвания и по-добри 
перспективи на трудовия пазар за 
завършилите висше образование; 

Or. ro

Изменение 3
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че предизвикателствата, 
посочени от Комисията, не са нови; 
счита обаче, че непрекъснатият диалог и 
сътрудничеството на регионално, 
национално и европейско равнище, 
включително обмен на най-добри 
практики по отношение на програмите и 
инструментите, са изключително важни 
за установяване на по-тесни връзки 
между университетите и бизнес 
общността, като по този начин се 
премахват възможни културни, 
институционални и оперативни пречки 
помежду им,

2. признава, че предизвикателствата, 
посочени от Комисията, не са нови и 
досега не се е работило за успешното 
им преодоляване; счита обаче, че 
непрекъснатият диалог и 
сътрудничеството на местно,
регионално, национално и европейско 
равнище, включително обмен на най-
добри практики по отношение на 
програмите и инструментите, са 
изключително важни за установяване на 
по-тесни връзки между университетите 
и бизнес общността, като по този начин 
се преодоляват възможни културни, 
институционални и оперативни пречки 
помежду им;

Or. en

Изменение 4
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. признава факта, че съществуват 
значителни различия сред европейските 
университети по отношение на размер, 
дисциплина, националност и вид; счита 
обаче,че всички те биха могли по 
своему да се възползват от 
сътрудничеството с бизнес 
общността, при условие че има много 
добра осведоменост относно 
действителния контекст, в който се 
развиват възможностите им в областта 
на научноизследователската дейност и 
образованието;

3. признава факта, че съществуват 
значителни различия сред европейските 
университети по отношение на размер, 
дисциплина, националност и вид; счита 
обаче,че всички те биха могли по 
своему да се възползват от 
националното и трансграничното 
сътрудничество с бизнес общността, 
при условие че има много добра 
осведоменост относно действителния 
контекст, в който се развиват 
възможностите им в областта на 
научноизследователската дейност и 
образованието; застъпва 
становището, че и на регионално 
равнище се допринася сериозно за 
сътрудничеството между 
университетите и бизнес 
общността;

Or. nl

Изменение 5
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава факта, че съществуват 
значителни различия сред европейските 
университети по отношение на размер, 
дисциплина, националност и вид; счита 
обаче,че всички те биха могли по 
своему да се възползват от 
сътрудничеството с бизнес общността, 
при условие че има много добра 
осведоменост относно действителния 
контекст, в който се развиват 
възможностите им в областта на 
научноизследователската дейност и 
образованието;

3. признава факта, че съществуват 
значителни различия сред европейските 
университети по отношение на размер, 
ресурси, дисциплини, организация, 
националност и вид; счита обаче,че 
всички те биха могли по своему да се 
възползват от сътрудничеството с 
бизнес общността, при условие че има 
много добра осведоменост относно 
действителния контекст, в който се 
развиват възможностите им в областта 
на научноизследователската дейност и 
образованието;
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Or. en

Изменение 6
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта 
предприятията да повишат капацитета 
си за усвояване при използването и 
трансформирането на научното знание, 
създадено в университетите, като 
стимулират вътрешна 
научноизследователска дейност и като 
възприемат активна политика за 
наемане на докторанти и изследователи;

4. подчертава необходимостта 
предприятията да повишат капацитета 
си за усвояване при използването и 
трансформирането на научното знание, 
създадено в университетите, като 
стимулират вътрешна 
научноизследователска дейност, 
ученето през целия живот и 
непрекъснатото образование, и като 
възприемат активна политика за 
информиране на академичната 
общност относно нуждите си и
наемане на докторанти, придобили 
докторска степен и изследователи;

Or. en

Изменение 7
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. Обръща внимание на 
необходимостта да се укрепят 
връзките между образователните 
институции и МСП и да се насърчи 
културата на предприемачество на 
всички равнища на националната и 
регионалната образователна 
система; насърчава разширяването и 
продължаването на схемите за 
индивидуална мобилност, като 
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„Еразмус за млади предприемачи“ и 
„Еразмус за обучаващи се 
работници“; счита, че с тези 
инициативи следва също така да се 
постига мобилност, изучаване на 
чужди езици и натрупване на опит в 
предприемачеството и културното 
многообразие;

Or. en

Изменение 8
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изтъква наблюдаваното на 
трудовия пазар все по-голямо 
несъответствие между 
квалификациите на завършилите 
образование и квалификациите, които 
се търсят на трудовия пазар, и 
настоятелно приканва Комисията и 
държавите-членки да разработят 
средносрочни и дългосрочни прогнози 
относно изискваните в рамките на 
трудовия пазар умения, с цел 
хармонизиране на образователните 
програми с икономическите 
тенденции;

Or. ro

Изменение 9
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)
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Проектостановище Изменение

4b. подчертава необходимостта от 
специализиран персонал в 
научноизследователските 
институции, който да може да 
определи и управлява ресурсите в 
областта на знанието с потенциал за 
предприятията;

Or. en

Изменение 10
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че диалогът и 
сътрудничеството между 
университетите и бизнеса следва да са 
основани на взаимност, като и двете 
страни насърчават по-предприемачески 
университети, както и ръководени от 
знанието предприятия; отново заявява, 
че това може да бъде постигнато, без да 
се накърнява независимостта, 
автономията и публичният характер на 
университетите; 

5. подчертава, че диалогът и 
сътрудничеството между 
университетите и бизнеса следва да са 
основани на взаимност, като и двете 
страни насърчават по-предприемачески 
университети, както и ръководени от 
знанието предприятия; отново заявява, 
че това може да бъде постигнато, 
например, чрез въвеждането на 
система на ваучери за знание, като 
понастоящем използваните в редица 
държави-членки, която да позволи в 
частност на малките и средни 
предприятия да повишат своя 
изследователски капацитет, без да се 
накърнява независимостта, автономията 
и публичният характер на 
университетите; 

Or. nl
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Изменение 11
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че диалогът и 
сътрудничеството между 
университетите и бизнеса следва да са 
основани на взаимност, като и двете 
страни насърчават по-предприемачески 
университети, както и ръководени от 
знанието предприятия; отново заявява, 
че това може да бъде постигнато, без да 
се накърнява независимостта, 
автономията и публичният характер на 
университетите;

5. подчертава, че диалогът и 
сътрудничеството между 
университетите и бизнеса следва да са 
основани на взаимност, доверие, 
взаимно уважение и прозрачност, като 
и двете страни насърчават по-
предприемачески университети, както и 
ръководени от знанието предприятия; 
отново заявява, че това може да бъде 
постигнато, без да се накърнява 
независимостта, автономията и 
публичният характер на 
университетите;

Or. en

Изменение 12
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че с оглед на 
развиването на предприемачески дух 
сред студентите е изключително 
важно, от една страна, да се насърчи 
обучението на университетските 
преподаватели в тази област, наред с 
другото с дейности като обучение 
през целия живот, а от друга страна, 
в учебните програми да бъдат 
включени семинари за обмен на гледни 
точки с представители на деловите 
среди, което ще позволи на учащите 
да получат истински познания за 
света на икономиката;
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Or. fr

Изменение 13
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. необходимо е университетите да 
отворят врати за предприятията и 
работодателите, така че те да 
направят препоръки относно 
съдържанието на преподавания 
материал и обученията, относно 
знанията и уменията, които 
студентите следва да притежават, 
за да бъдат ефективно подготвени за 
своята работа. В случаите, в които 
се прилага, тази практика води до 
добри резултати;

Or. es

Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изтъква необходимостта от 
предоставяне на повече възможности 
за насърчаване и увеличаване на 
създаването на работни места -
приоритет за Европейския съюз, 
особено по време на периода на 
рецесия, и настоятелно приканва 
Комисията да използва своите 
ресурси и инструменти за 
насърчаване на развитието на 
култура на предприемачество чрез 
опростяване на процедурите и 
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намаляване на бюрокрацията, с цел 
насърчаване на обмена между 
университети и предприятия;

Or. ro

Изменение 15
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отдава голямо значение на трансфера 
на знание в отворена среда; признава, че 
съществуват различни инструменти за 
неговото постигане като публикации и 
семинари, бюра за трансфер на 
технологии, регионално 
сътрудничество, създаване на отделни и 
нови предприятия, съвместни 
изследвания и мобилност на 
изследователите; счита обаче, че 
социалното и човешкото измерение на 
взаимодействието е изключително 
важно; затова решително подкрепя 
инициативите за насърчаване на 
прякото взаимодействие между 
университетите и бизнеса;

6. отдава голямо значение на трансфера 
на знание в отворена среда; признава, че 
съществуват различни инструменти за 
неговото постигане като публикации и 
семинари, бюра за трансфер на 
технологии, регионално 
сътрудничество, създаване на отделни и 
нови предприятия, съвместни 
изследвания и мобилност на 
изследователите; счита обаче, че 
социалното и човешкото измерение на 
взаимодействието е изключително 
важно; затова решително подкрепя 
инициативите за насърчаване на 
прякото взаимодействие между 
университетите и бизнеса и по-
специално с малките и средни 
предприятия;

Or. fr

Изменение 16
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отдава голямо значение на трансфера 6. отдава голямо значение на трансфера 
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на знание в отворена среда; признава, че 
съществуват различни инструменти за 
неговото постигане като публикации и 
семинари, бюра за трансфер на 
технологии, регионално 
сътрудничество, създаване на отделни и 
нови предприятия, съвместни 
изследвания и мобилност на 
изследователите; счита обаче, че 
социалното и човешкото измерение на 
взаимодействието е изключително 
важно; затова решително подкрепя 
инициативите за насърчаване на 
прякото взаимодействие между 
университетите и бизнеса;

на знание в отворена среда; признава, че 
съществуват различни инструменти за 
неговото постигане като публикации и 
семинари, бюра за трансфер на 
технологии, регионално 
сътрудничество, подкрепа за създаване 
на отделни и нови предприятия, 
съвместни изследвания и мобилност на 
изследователите; счита обаче, че 
социалното и човешкото измерение на 
взаимодействието е изключително 
важно; затова решително подкрепя 
инициативите за насърчаване на 
прякото взаимодействие между 
университетите и бизнеса;

Or. en

Изменение 17
Hannu Takkula

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че по-добрият диалог 
и сътрудничеството между 
университетите и предприятията 
ще предоставят повече възможности 
за извличане на ползи и за двете 
страни, което не само ще насърчи 
икономическия растеж, но и ще е 
полезно за обществото в по-широк 
смисъл, допринасяйки за едно 
непрекъснато подобряващо се 
общество на знанието;

Or. en
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Изменение 18
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. посочва необходимостта от по-
подробна информация относно 
периметъра за насърчаване на 
резултатен диалог между 
университетите и предприятията; 
счита, че преподавателският състав, 
студентите и представителите на 
деловите среди следва да са надлежно 
информирани относно 
инструментите и механизмите, 
които могат да използват за 
развиването на по-ефикасно и по-
резултатно сътрудничество и 
взаимодействие, които да са от полза 
за двете страни;

Or. en

Изменение 19
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изтъква значението на участието 
в обучение през целия живот, особено 
чрез развитието на курсове за 
дистанционно обучение, специално 
адаптирани към новите технологии, 
както и курсове за лицата на възраст 
над 45 години, които са по-уязвими и 
изложени на по-голям риск от 
социално изключване.

Or. ro
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Изменение 20
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. приветства готовността на 
Комисията да бъде разработено уеб 
пространство за споделяне и 
разпространение на най-добри 
практики и посочва значението на 
употребата на нови технологии за 
насърчаване на по-тясно 
сътрудничество между 
университетите и бизнес 
общността;

Or. en

Изменение 21
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. приветства създаването на единна 
европейска мрежа от центрове за 
бизнес и иновации, които да включват 
услуги, предоставяни понастоящем 
от Европейските информационни 
центрове (ЕИЦ) и от Центровете за 
разпространение на иновации (ЦРИ);

Or. en
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Изменение 22
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. смята, че една по-висока мобилност 
на изследователите, както за 
краткосрочни, така и за дългосрочни 
периоди, отвъд националните граници и 
между академичните среди и бизнеса, 
която зачита равнопоставеността на 
половете, е наложителна при 
насърчаването на трансфера на знание; в 
тази връзка призовава държавите-
членки и Комисията да преразгледат 
задълбочено съществуващата правна и 
финансова рамка и да намалят 
ненужните бариери пред мобилността, 
като обърнат особено внимание на 
признаването на академичните 
квалификации; призовава 
университетите да въведат за персонала 
си възможности за по-гъвкаво 
професионално развитие и двойна 
кариера;

7. смята, че една по-висока мобилност 
на изследователите, както за 
краткосрочни, така и за дългосрочни 
периоди, отвъд националните граници и 
между академичните среди и бизнеса, 
която зачита равнопоставеността на 
половете, е наложителна при 
насърчаването на трансфера на знание; в 
тази връзка призовава държавите-
членки и Комисията да преразгледат 
задълбочено съществуващата правна и 
финансова рамка и да намалят 
ненужните бариери пред мобилността, 
като обърнат особено внимание на 
признаването на академичните 
квалификации; призовава 
университетите да въведат за персонала 
си възможности за по-гъвкаво 
професионално развитие и двойна 
кариера и да обвържат неговия 
академичен напредък с постижения в 
областта на нововъведенията и 
изобретенията; 

Or. pl

Изменение 23
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. смята, че една по-висока мобилност 
на изследователите, както за 
краткосрочни, така и за дългосрочни 
периоди, отвъд националните граници и 

7. смята, че една по-висока мобилност 
на изследователите, както за 
краткосрочни, така и за дългосрочни 
периоди, отвъд националните граници и 
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между академичните среди и бизнеса, 
която зачита равнопоставеността на 
половете, е наложителна при 
насърчаването на трансфера на знание; в 
тази връзка призовава държавите-
членки и Комисията да преразгледат 
задълбочено съществуващата правна и 
финансова рамка и да намалят
ненужните бариери пред мобилността, 
като обърнат особено внимание на 
признаването на академичните 
квалификации; призовава 
университетите да въведат за персонала 
си възможности за по-гъвкаво 
професионално развитие и двойна 
кариера;

между академичните среди и бизнеса, 
която зачита принципа за 
недискриминация, е наложителна при 
насърчаването на трансфера на знание; в 
тази връзка призовава държавите-
членки и Комисията да преразгледат 
задълбочено съществуващата правна и 
финансова рамка и да премахнат
ненужните бариери пред мобилността, 
като обърнат особено внимание на 
признаването на академичните 
квалификации и на намаляване на 
бюрокрацията; призовава 
университетите да въведат за персонала 
си възможности за по-гъвкаво 
професионално развитие и двойна 
кариера;

Or. en

Изменение 24
Hannu Takkula

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава че ползите от един по-
добър диалог и сътрудничество между 
университетите и предприятията в 
този контекст ще са свързани по 
един същ начин както с 
подобряването на диалога и 
сътрудничеството между 
университетите и националните, 
европейските и международните 
институции и организациите на 
гражданското общество, така и с 
подобряването на взаимодействието 
между университетите и 
обществото като цяло;

Or. en
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Изменение 25
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че една инициатива, която 
би стимулирала мобилността, 
помогнала на младите изследователи 
в кариерите им и осигурила по-голямо 
участие на предприятията , е 
организирането на програма за 
обучение след степен бакалавър 
„Европейска магистърска степен за 
високи научни постижения“ 
съвместно с различни университети и 
с дейното участие на 
предприятията, съчетана със 
стипендии за студенти и стимули за 
изследователи;

Or. en

Изменение 26
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. насърчава Комисията да създаде 
стимули за развитието на пазар на 
интелектуалната собственост в ЕС, 
който би позволил на университетите, 
обществените изследователски 
организации и малките предприятия
да намират партньори, инвеститори и 
по-справедливи цени за своите права на 
интелектуална собственост (ПИС), 
умения и знания; посочва, че 
професионалното управление на ПИС 
би могло да бъде засилено в повечето 
университети;

8. насърчава Комисията да създаде 
стимули за развитието на 
конкурентоспособен пазар на 
интелектуалната собственост в ЕС, 
който би позволил на университетите, 
обществените изследователски 
организации и МСП да намират 
партньори и инвеститори своите права 
на интелектуална собственост (ПИС), 
умения и знания; посочва, че 
професионалното управление на ПИС 
би могло да бъде засилено в повечето 
университети;



PE438.395v01-00 18/21 AM\803214BG.doc

BG

Or. en

Изменение 27
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава необходимостта от 
активизиране на усилията за 
насърчаване на единния европейски 
патент, гарантиращ евтина, 
резултатна, ефикасна и 
висококачествена правна защита за 
новаторските продукти и услуги, по-
специално за МСП, и хармонизирана 
европейска система за патентно 
съдопроизводство;

Or. en

Изменение 28
Adam Gierek

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. признава, че е необходимо 
образованието и научно-
изследователската дейност да засилят 
мултидисциплинарния подход към 
знанието, и затова счита, че и 
университетите, и предприятията биха 
могли да имат полза от съвместното 
развитие на интердисциплинарни и 
предприемачески умения; изтъква 
успешни инициативи като стажове за 
студенти и персонал, предприемачи в 
ролята на гостуващи преподаватели, 
двойни курсове и съвместен персонал;

9. признава, че е необходимо 
образованието и научно-
изследователската дейност да засилят 
мултидисциплинарния подход към 
знанието, и затова счита, че и 
университетите, и предприятията биха 
могли да имат полза от съвместното 
развитие на  мулти- и 
интердисциплинарни и 
предприемачески умения, както и 
гъвкавото адаптиране на научните 
области, специалности и 
специализации към потребностите 
на икономиката, включително 
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малките и средни предприятия;  
изтъква успешни инициативи като 
стажове за студенти и персонал, 
предприемачи в ролята на гостуващи 
преподаватели, двойни курсове и 
съвместен персонал;

Or. pl

Изменение 29
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. призовава националните, 
регионалните и местните органи, 
съвместно с частния сектор, да 
продължат да изследват и финансират 
процесите, които засилват 
взаимодействието между 
университетите и бизнеса, както и да 
премахнат административните пречки, 
които го спъват;

11. призовава националните, 
регионалните и местните органи, 
съвместно с частния сектор, да 
продължат да изследват и финансират 
процесите, които засилват 
взаимодействието между 
университетите и бизнеса, както и да 
премахнат административните пречки, 
които го спъват; регламентът за 
структурните фондове предлага 
възможността за финансиране на 
мерки за подпомагане на малките и 
средни предприятия с оглед на 
системата на ваучери за знание, 
понастоящем използвана в редица 
държави-членки;

Or. nl

Изменение 30
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 12
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Проектостановище Изменение

12. като признава, че всяко 
сътрудничество изисква специфичен 
подход и че съществуват различни 
механизми за сътрудничество, счита, че 
от успешните структури, примери, 
демонстрации и поведенчески модели 
могат да бъдат извлечени поуки и че 
следва да се насърчава 
разпространението на примери за добри 
практики и успешен опит, както и 
достъпът до тях.

12. като признава, че всяко 
сътрудничество изисква специфичен 
подход и че съществуват различни 
механизми за сътрудничество, счита, че 
от успешните структури, примери, 
демонстрации и поведенчески модели 
могат да бъдат извлечени поуки и че 
следва да се насърчава 
разпространението на примери за добри 
практики и успешен опит, както и 
достъпът до тях. Особено подчертава 
необходимостта да се отбележат 
добрите практики, въведени от 
новаторски предприятия, както и 
придобитите като част от 
Шестата рамкова програма знания по 
отношение на сътрудничеството в 
образованието за докторанти.

Or. en

Изменение 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 12 а (нов)

Проектостановище Изменение

12a. С оглед постигането на по-тесни 
връзки между бизнес общността и 
изследователската общност и 
университетите е необходимо 
държавите-членки и Европа да 
улеснят съвместното участие на 
фондации, болници, държавни и 
частни университети в 
образователния процес и 
насърчаването на 
научноизследователската дейност;

Or. es
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Изменение 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Проектостановище
Параграф 12 б (нов)

Проектостановище Изменение

12б. Държавите-членки и ЕС трябва 
да предоставят финансови стимули и 
административни услуги, които да 
стимулират въвеждането на курсове 
на обучение през целия живот, така 
че да се удължи периодът на 
полезност на всяка личност и на 
заетите лица, както и да се насърчи 
включването на по-възрастни хора в 
производствения цикъл. 

Or. es


