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Изменение 1
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Изтъква, че политиката на 
сближаване за периода 2014-2020 г. е 
важен и ефективен инструмент за 
създаването на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж и за оказването 
на подкрепа, чрез широк спектър от 
мерки, на малките и средни
предприятия (МСП) като основни 
източници на работни места в ЕС;

1. Изтъква, че политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г. е 
важен и ефективен инструмент за 
създаването на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж и за оказването 
на подкрепа, чрез широк спектър от 
мерки, на създаването и развитието 
на малките и средните предприятия 
(МСП) като основни източници на 
работни места в ЕС;

Or. ro

Изменение 2
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Изтъква, че политиката на 
сближаване за периода 2014-2020 г. е 
важен и ефективен инструмент за 
създаването на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж и за оказването 
на подкрепа, чрез широк спектър от 
мерки, на малките и средни
предприятия (МСП) като основни 
източници на работни места в ЕС;

1. Изтъква, че политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г. е 
важен и ефективен инструмент за 
създаването на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж, за постигането 
на целите на стратегията 
„Европа 2020“ и за оказването на 
подкрепа, чрез широк спектър от мерки
и иновативни финансови 
инструменти, на малките и средните
предприятия (МСП) като основни 
източници на работни места в ЕС;

Or. en
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Изменение 3
Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Изтъква, че политиката на 
сближаване за периода 2014-2020 г. е 
важен и ефективен инструмент за 
създаването на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж и за оказването 
на подкрепа, чрез широк спектър от 
мерки, на малките и средни
предприятия (МСП) като основни 
източници на работни места в ЕС;

1. Изтъква, че политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г. е 
важен и ефективен инструмент за 
създаването на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж и за оказването 
на подкрепа, чрез широк спектър от 
мерки, на малките и средните
предприятия (МСП), включително на 
микро-предприятията, като основни 
източници на работни места в ЕС;

Or. en

Изменение 4
Ханс-Петер Мартин

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Изтъква, че политиката на 
сближаване за периода 2014-2020 г. е 
важен и ефективен инструмент за 
създаването на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж и за оказването 
на подкрепа, чрез широк спектър от 
мерки, на малките и средни
предприятия (МСП) като основни 
източници на работни места в ЕС;

1. Изтъква, че политиката на 
сближаване за периода 2014—2020 г. е 
важен и ефективен инструмент за 
създаването на интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж и за оказването 
на подкрепа, чрез широк спектър от 
мерки, на предприемачите и на 
малките и средните предприятия 
(МСП) като основни източници на 
работни места в ЕС;

Or. de

Изменение 5
Мари-Терез Саншез-Шмит
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Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Отбелязва, че според Евростат 
икономическата криза е направила по-
трудно за малките и средните 
предприятия да получават банкови 
заеми и че в периода 2007—2010 г. в 19 
от 20-те държави членки, за които 
има налични данни, се наблюдава 
увеличаване на процента на 
исканията за кредит, които са 
получили отказ;

Or. fr

Изменение 6
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. Изисква от Съвета да приеме най-
амбициозните мерки, предложени от 
Комисията и Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) в 
контекста на съвместния механизъм 
за споделяне на риска, които да бъдат 
разработени в рамките на новата 
многогодишна финансова рамка 
(МФР) чрез съчетаване на средства 
от бюджета на ЕС (от Програмата 
за конкурентоспособност на 
предприятията и за малките и 
средните предприятия (COSME) и 
програмата „Хоризонт 2020“) и 
парични средства от структурните 
фондове с капацитета на ЕИБ, 
Европейския инвестиционен фонд 
(ЕИФ) и публичните национални 
банки за развитие за отпускане на 
заеми;
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Or. fr

Изменение 7
Мари-Терез Саншез-Шмит

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. Изисква от държавите членки и 
регионите да въведат ефективни 
информационни и помощни системи, 
така че да дадат възможност на 
МСП да се възползват от 
финансиране от ЕС; отбелязва, че 
въпреки че държавите членки са 
изразходили общо 23 милиарда EUR в 
периода 2007—2011 г. за оперативни 
програми за подпомагане на МСП, 
връзката между политиките на ЕС и 
МСП все още е сложна, главно поради 
многопластовото управление на 
средствата на ЕС, бюрократичната 
тежест, кратките срокове за 
представяне на офертите, 
свръхсложността на инструментите 
за финансов инженеринг и факта, че 
малките и средните предприятия не 
разполагат с достатъчно резерви, за 
да отговорят на изискването за 
предварително финансиране на 
определени проекти;

Or. fr

Изменение 8
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Заявява, че за социалното сближаване 2. Заявява, че за социалното сближаване 
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в ЕС е от извънредно значение 
справянето с високия процент на 
безработица в ЕС, в частност сред 
младите хора, чрез засилване на 
регионалната конкурентоспособност и 
заетост; във връзка с това призовава към 
това, европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове да се 
съсредоточат върху създаването на 
работни места чрез предоставяне на 
благоприятна среда за малките 
предприятия, фирмите и започващите 
дейност предприятия;

в ЕС е от извънредно значение 
справянето с високия процент на 
безработица в ЕС, в частност сред 
младите хора, чрез засилване на 
регионалната конкурентоспособност и 
заетост; във връзка с това призовава 
държавите членки да използват
европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове, за да се 
съсредоточат върху създаването на 
работни места чрез предоставяне на 
благоприятна среда за малките 
предприятия, фирмите и започващите 
дейност предприятия;

Or. en

Изменение 9
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Заявява, че за социалното сближаване 
в ЕС е от извънредно значение 
справянето с високия процент на 
безработица в ЕС, в частност сред 
младите хора, чрез засилване на 
регионалната конкурентоспособност и 
заетост; във връзка с това призовава към 
това, европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове да се 
съсредоточат върху създаването на 
работни места чрез предоставяне на 
благоприятна среда за малките 
предприятия, фирмите и започващите 
дейност предприятия;

2. Заявява, че за социалното сближаване 
в ЕС е от извънредно значение 
справянето с високия процент на 
безработица в ЕС, в частност сред 
младите хора, никъде неработещите, 
неучещите и необучаващите се и 
другите уязвими групи, чрез засилване 
на регионалната конкурентоспособност 
и заетост и чрез създаване на 
предприемачески дух; във връзка с това 
призовава към това европейските 
структурни и инвестиционни (ЕСИ) 
фондове да се съсредоточат върху 
създаването на работни места и 
възможности за стопанска дейност 
чрез предоставяне на благоприятна 
среда и на правилната регулаторна 
рамка за малките предприятия, фирмите 
и започващите дейност предприятия;

Or. en
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Изменение 10
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Заявява, че за социалното сближаване 
в ЕС е от извънредно значение 
справянето с високия процент на 
безработица в ЕС, в частност сред 
младите хора, чрез засилване на 
регионалната конкурентоспособност и 
заетост; във връзка с това призовава към 
това, европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове да се 
съсредоточат върху създаването на 
работни места чрез предоставяне на 
благоприятна среда за малките 
предприятия, фирмите и започващите 
дейност предприятия;

2. Заявява, че за социалното сближаване 
в ЕС е от извънредно значение 
справянето с високия процент на
безработица в ЕС, в частност сред 
младите хора, чрез засилване на 
регионалната конкурентоспособност и 
заетост; във връзка с това призовава към 
това европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове да се 
съсредоточат върху създаването на 
работни места чрез предоставяне на 
благоприятна среда за микро-, малките 
и средните предприятия, фирмите и 
започващите дейност предприятия;

Or. en

Изменение 11
Ханс-Петер Мартин

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Заявява, че за социалното сближаване 
в ЕС е от извънредно значение 
справянето с високия процент на 
безработица в ЕС, в частност сред 
младите хора, чрез засилване на 
регионалната конкурентоспособност и 
заетост; във връзка с това призовава към 
това, европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове да се 
съсредоточат върху създаването на 
работни места чрез предоставяне на 
благоприятна среда за малките 

2. Заявява, че за социалното сближаване 
в ЕС е от извънредно значение 
справянето с високия процент на 
безработица в ЕС, в частност сред 
младите хора, чрез засилване на 
регионалната конкурентоспособност и 
заетост; във връзка с това призовава към 
това европейските структурни и 
инвестиционни (ЕСИ) фондове да се 
съсредоточат върху създаването на 
трайни работни места чрез 
предоставяне на благоприятна среда за 
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предприятия, фирмите и започващите 
дейност предприятия;

малките предприятия, фирмите и 
започващите дейност предприятия;

Or. de

Изменение 12
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Изтъква, че ЕСИ фондовете 
предоставят подкрепа за органи и 
участници на местно и регионално 
равнище с цел насърчаване на 
иновациите и повишаване на 
конкурентоспособността на МСП, като 
по този начин визират текущи 
икономически предизвикателства, в 
частност високия процент на 
безработица;

3. Изтъква, че ЕСИ фондовете 
предоставят подкрепа за органи и 
участници на местно и регионално 
равнище с цел насърчаване на 
научните изследвания, развойната 
дейност и иновациите и повишаване на 
конкурентоспособността на МСП, като 
по този начин посрещат текущите 
икономически предизвикателства, в 
частност високия процент на 
безработица;

Or. en

Изменение 13
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Изтъква, че ЕСИ фондовете 
предоставят подкрепа за органи и 
участници на местно и регионално 
равнище с цел насърчаване на 
иновациите и повишаване на 
конкурентоспособността на МСП, като 
по този начин визират текущи 
икономически предизвикателства, в 
частност високия процент на 
безработица;

3. Изтъква, че ЕСИ фондовете 
предоставят подкрепа за органи и 
участници на местно, национално и 
регионално равнище с цел насърчаване 
на иновациите и ученето в процеса на 
работа и повишаване на 
конкурентоспособността на МСП, като 
по този начин визират текущи 
икономически и социални 
предизвикателства, в частност високия 
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процент на безработица;

Or. en

Изменение 14
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на 
растежа в една устойчива икономика 
трябва да гарантират баланс между 
икономическите и социалните 
изисквания и да налагат стандарти за 
безопасност и здраве, с цел осигуряване 
на достойни, добре платени работни 
места във всички региони на ЕС;

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на 
растежа в една устойчива икономика 
следва да вземат под внимание 
баланса между икономическите и 
социалните изисквания, да вземат под 
внимание стандартите за безопасност 
и здраве и да водят до достатъчно 
добре платени работни места във всички 
региони на ЕС;

Or. en

Изменение 15
Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на 
растежа в една устойчива икономика 
трябва да гарантират баланс между 
икономическите и социалните 
изисквания и да налагат стандарти за 
безопасност и здраве, с цел осигуряване 
на достойни, добре платени работни 
места във всички региони на ЕС;

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на 
растежа в една устойчива икономика 
трябва да гарантират баланс между 
икономическите, социалните и 
екологичните изисквания и да налагат 
стандарти за безопасност и здраве, с цел 
осигуряване на достойни, добре платени 
работни места във всички региони на 
ЕС; препоръчва да се използва опитът 
на предприятията на социалната 
икономика и на солидарната 
икономика, които предлагат 
интегриран подход за тази цел;
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Or. en

Изменение 16
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на 
растежа в една устойчива икономика 
трябва да гарантират баланс между 
икономическите и социалните 
изисквания и да налагат стандарти за
безопасност и здраве, с цел осигуряване 
на достойни, добре платени работни 
места във всички региони на ЕС;

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на 
растежа, иновациите и създаването на 
работни места в една устойчива 
икономика трябва да гарантират баланс 
между икономическите и социалните 
изисквания и да налагат стандарти за 
безопасност и здраве, като 
същевременно подкрепят 
интелигентната специализация и 
зачитат екосистемите, с цел 
осигуряване на достойни, добре платени 
работни места във всички региони на 
ЕС;

Or. en

Изменение 17
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на 
растежа в една устойчива икономика 
трябва да гарантират баланс между 
икономическите и социалните 
изисквания и да налагат стандарти за 
безопасност и здраве, с цел осигуряване 
на достойни, добре платени работни 
места във всички региони на ЕС;

4. Изтъква, че усилията в подкрепа на 
растежа в една устойчива икономика 
трябва да гарантират баланс между 
икономическите и социалните 
изисквания и да налагат стандарти за 
безопасност и здраве, с цел осигуряване 
на достойни, добре платени и 
качествени работни места във всички 
региони на ЕС;

Or. en
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Изменение 18
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите умения 
на младите хора, и подчертава 
необходимостта от това, всички 
държави членки и региони да използват 
в пълна степен тази възможност, за да се 
справят с безработицата сред младите;

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите и 
креативните умения на хората, 
включително на младите хора, и 
подчертава необходимостта от това 
всички държави членки и региони да 
използват в пълна степен тази 
възможност, за да се справят с 
безработицата сред младите;

Or. en

Изменение 19
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите умения 
на младите хора, и подчертава 
необходимостта от това, всички 
държави членки и региони да използват 
в пълна степен тази възможност, за да се 
справят с безработицата сред младите;

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
самостоятелната заетост и на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите и 
корпоративните умения на младите 
хора, и подчертава необходимостта от 
това всички държави членки и региони 
да използват в пълна степен тази 
възможност, за да се справят с 
безработицата сред младите;

Or. en
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Изменение 20
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите умения 
на младите хора, и подчертава 
необходимостта от това, всички 
държави членки и региони да използват 
в пълна степен тази възможност, за да се 
справят с безработицата сред младите;

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите умения 
на младите хора, и подчертава 
необходимостта от това всички държави 
членки и региони да използват в пълна 
степен тази възможност, за да се 
справят с безработицата сред младите; 
подчертава, че приоритет на ЕСИ 
следва да бъде създаването на 
оптимална рамка за стартирането 
на проекти — като например на 
проектите за започване на стопанска 
дейност за младите хора;

Or. ro

Изменение 21
Йосиф Матула

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите умения 
на младите хора, и подчертава 
необходимостта от това, всички 
държави членки и региони да използват 
в пълна степен тази възможност, за да се 
справят с безработицата сред младите;

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите умения 
на младите хора, и подчертава 
необходимостта от това всички държави 
членки и региони да използват в пълна 
степен тази възможност, за да се 
справят с безработицата сред младите; 
подчертава, че чрез ЕСИ местните и 
регионалните органи следва да 
обръщат специално внимание на 
насърчаването на 
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предприемачеството на местно 
равнище;

Or. ro

Изменение 22
Ханс-Петер Мартин

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите умения 
на младите хора, и подчертава 
необходимостта от това, всички 
държави членки и региони да използват 
в пълна степен тази възможност, за да се 
справят с безработицата сред младите;

5. Изтъква, че ЕСИ фондовете играят 
важна роля при подпомагането на 
конкретни проекти, които целят 
засилване на предприемаческите умения 
на младите хора, и подчертава 
необходимостта от това всички държави 
членки и региони да използват в пълна 
степен тази възможност, за да се 
справят с безработицата сред младите;
освен това изтъква, че 
съществуващите проекти, 
подкрепяни от ЕСИ фондовете, 
следва да бъдат оценявани, за да се 
установи дали те са успешни, а 
парите, които са използвани 
неефективно, следва да бъдат 
прехвърляни на проекти, които ще 
помогнат за справяне с младежката 
безработица;

Or. de

Изменение 23
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Изтъква възможностите за МСП за 
достъп до финансиране чрез 

6. Изтъква възможностите за МСП за 
достъп до финансиране чрез 
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инструменти, предоставяни от ЕСИ 
фондовете, и изтъква необходимостта от 
разширяване на обхвата на тези 
инструменти с оглед на факта, че 
трудният достъп до финансиране е една 
от основните пречки пред растежа на 
МСП;

иновативни финансови инструменти, 
предоставяни от ЕСИ фондовете, и 
изтъква необходимостта от разширяване 
на обхвата и гарантиране на правната 
яснота на тези инструменти с оглед на
факта, че трудният достъп до 
финансиране е една от основните 
пречки пред растежа на МСП; 
отбелязва, че засилената роля на 
финансовите инструменти може да 
гарантира револвиращи фондове, да 
насърчи публично-частните 
партньорства и да постигне 
мултиплициращ ефект с бюджета на 
ЕС; във връзка с това приветства 
разширяването на обхвата на 
прилагане на финансовите 
инструменти до всички тематични 
цели и всички ЕСИ фондове през новия 
програмен период 2014—2020 г.;

Or. en

Изменение 24
Юстина Виткаускайте Бернар

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Изтъква възможностите за МСП за 
достъп до финансиране чрез 
инструменти, предоставяни от ЕСИ 
фондовете, и изтъква необходимостта от 
разширяване на обхвата на тези 
инструменти с оглед на факта, че 
трудният достъп до финансиране е една 
от основните пречки пред растежа на 
МСП;

6. Изтъква възможностите за МСП за 
достъп до финансиране чрез 
инструменти и иновативни схеми, 
предоставяни от ЕСИ фондовете, и 
изтъква необходимостта от разширяване 
на обхвата на тези инструменти и обмен 
на най-добри практики между 
регионите с оглед на факта, че 
трудният достъп до финансиране е една 
от основните пречки пред растежа на 
МСП;

Or. en
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Изменение 25
Никос Хрисогелос

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Изтъква възможностите за МСП за 
достъп до финансиране чрез 
инструменти, предоставяни от ЕСИ 
фондовете, и изтъква необходимостта от 
разширяване на обхвата на тези 
инструменти с оглед на факта, че 
трудният достъп до финансиране е една 
от основните пречки пред растежа на 
МСП;

6. Изтъква възможностите за МСП за 
достъп до финансиране чрез 
инструменти, предоставяни от ЕСИ 
фондовете, и изтъква необходимостта от 
разширяване на обхвата на тези 
инструменти, включително на 
гъвкавите инструменти за 
микрофинансиране, с оглед на факта, 
че трудният достъп до финансиране е 
една от основните пречки пред растежа 
на МСП;

Or. en

Изменение 26
Карин Каденбах

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. Подчертава значението на 
участието на предприятията и 
образователния сектор чрез 
трансгранични проекти, 
сътрудничество между 
университетите и техническите 
колежи и създаването на иновативни 
„клъстери“;

Or. en

Изменение 27
Ян Олбрихт
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Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. Подчертава ролята на 
финансовите инструменти като 
средства за подпомагане на МСП чрез 
заеми, гаранции или дялови участия; 
подчертава, че увеличаването на 
използването на тези инструменти, 
заедно с европейските структурни и 
инвестиционни фондове, ще бъде 
желателно в новия програмен период 
2014—2020 г., и настоятелно 
призовава държавите членки да се 
възползват от тези възможности;

Or. pl

Изменение 28
Карин Каденбах

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. Подчертава, че ЕСИ фондовете 
следва да се предоставят за малки 
дружества, например еднолични 
дружества, с цел да се даде 
възможност за сътрудничество с 
науката и научните изследвания;

Or. en

Изменение 29
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. Изтъква, че разпоредбите на 
регламентите за новия период на 
политика на сближаване (2014-2020 г.) 
ще намалят административното бреме 
за МСП, като по този начин ще 
допринесат за по-добри условия за 
създаване на работни места.

7. Изтъква, че разпоредбите на 
регламентите за новия период на 
политика на сближаване (2014—2020 г.) 
следва да намалят административното 
бреме за МСП, като по този начин ще 
допринесат за по-добри условия за 
създаване на работни места; призовава 
държавите членки да използват всяка 
възможност за опростяване на 
своите национални правила, което ще 
доведе до по-добро усвояване на ЕСИ 
фондовете за малките и средните 
предприятия.

Or. en

Изменение 30
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. Изтъква, че разпоредбите на 
регламентите за новия период на 
политика на сближаване (2014-2020 г.) 
ще намалят административното бреме за 
МСП, като по този начин ще допринесат 
за по-добри условия за създаване на 
работни места.

7. Изтъква, че разпоредбите на 
регламентите за новия период на 
политика на сближаване (2014—2020 г.) 
ще намалят административното бреме за 
МСП, по-специално когато наемат 
безработни хора, като по този начин 
ще допринесат за по-добри условия за 
създаване на работни места.

Or. ro

Изменение 31
Карин Каденбах

Проектостановище
Параграф 7a (нов)
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Проектостановище Изменение

7а. Отбелязва, че за да се осигури 
високо ниво на образованието, трябва 
да се улесни въвеждането на местни 
и регионални програми за 
финансиране на стажовете за 
практическо обучение на учащите 
преди и по време на тяхното 
образование.

Or. en


