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AMENDAMENTUL RAPORTORULUI - art. 61 alineatul (1) 

 

AMENDAMENTUL 1R 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 1 

 

Punctul 4 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

subliniază că, în Europa multilingvă și 

multinațională, instituțiile de învățământ superior 

care oferă oportunități de instruire și în limbile 

minorităților au un rol deosebit, deoarece în aceste 

medii multiculturale studenții se pot familiariza cu 

cel puțin două limbi europene, ceea ce poate face 

ca aceste instituții să fie puncte de atracție în 

cadrul mobilității internaționale a studenților; 

subliniază că, în Europa multilingvă și 

multinațională, instituțiile de învățământ superior 

care oferă oportunități de instruire în mai multe 

limbi, inclusiv în limbi regionale și în limbile 

minorităților au un rol deosebit, deoarece în 

aceste medii multiculturale studenții se pot 

familiariza cu cel puțin două limbi europene, ceea 

ce poate face ca aceste instituții să fie 

atractivepuncte de atracție în cadrul mobilității 

internaționale a studenților; 

 

Expunere de motive 

 

_____________ 

 

 

(HU/EN) RCOD/GVAR/da 

Am. 1R 
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AMENDAMENTUL 5R 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 5 

 

Punctul 12 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

atrage atenția asupra faptului că la programarea 

fondurilor cadrului strategic comun trebuie avute 

în vedere obiectivele programelor Orizont 2020 și 

Erasmus+, ceea ce, în comunicare, nu se 

menționează explicit în relație cu strategiile 

privind internaționalizarea învățământului 

superior, în ciuda faptului că politica de coeziune 

și instrumentele învățământului superior și cele 

pentru cercetare și inovare au o valoare adăugată 

semnificativă, în măsura în care cadrele strategice 

naționale, regionale și locale reflectă și 

dimensiunea teritorială; 

atrage atenția asupra faptului că, deși la 

programarea fondurilor cadrului strategic comun 

statele membre trebuie să aibăavute în vedere 

obiectivele programelor Orizont 2020 și 

Erasmus+, ceea ce, în comunicare nu se 

menționează explicit așteptări similare în relație 

cu strategiile privind internaționalizarea 

învățământului superior, în ciuda faptului că 

politica de coeziune și instrumentele 

învățământului superior și cele pentru cercetare și 

inovare au o valoare adăugată semnificativă, în 

măsura în care cadrele strategice naționale, 

regionale și locale reflectă și dimensiunea 

teritorială; 

 

Expunere de motive 

 

_____________ 

 

 

(HU/EN) RCOD/GVAR/da 

Am. 5R 
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AMENDAMENTUL 8R 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 8 

 

Punctul 16 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

consideră că este foarte important ca în 

Comunicarea Comisiei să se sublinieze rolul 

autorităților locale și mai ales al celor regionale și 

constată că este consecventă din acest punct de 

vedere, întrucât sistemul U-Multirank ia în 

considerare și aspectul ancorării instituțiilor de 

învățământ superior la nivel regional; 

consideră că este foarte important ca regretă că în 

comunicarea Comisiei nu să se explicăsublinieze 

suficient rolul-cheie al autorităților locale și mai 

ales al celor regionale în procesul de 

internaționalizare a instituțiilor de învățământ 

superior. și constată că este consecventă din acest 

punct de vedere, întrucât Acest lucru ar fi fost în 

conformitate cu filozofia sistemului U-Multirank, 

care ia în considerare și aspectul ancorării 

instituțiilor de învățământ superior la nivel 

regional; 

 

Expunere de motive 

 

_____________ 

 

 

(HU/EN) RCOD/GVAR/da 

Am. 8R 
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AMENDAMENTUL 9R 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR EUROPEAN ÎN LUME 

 

EDUC-V-038 

Prezentul amendament se referă la amendamentul 9 

 

Punctul 23 

 

Se modifică după cum urmează: 

BORBOLY 

 

Proiect de aviz  Amendament  

propune ca statele membre, evitând dubla 

finanțare și respectând principiile juridice de la 

nivel european, să elaboreze programe și 

mecanisme de sprijin la nivel național sau pentru 

regiuni cu o situație specială, care să-și aducă 

contribuția la punerea în aplicare a strategiilor de 

internaționalizare de către instituțiile de 

învățământ superior de la nivel local și regional; 

propune ca statele membre, evitând dubla 

finanțare și respectând principiile juridice de la 

nivel european, să elaboreze programe și 

mecanisme de sprijin la nivel național sau pentru 

regiuni cu o situație specială, care să-și aducă 

contribuția la punerea în aplicare a strategiilor de 

internaționalizare de către instituțiile de 

învățământ superior de la nivel local și regional; 

 

Expunere de motive 

 

_____________ 

 

 

(HU/EN) RCOD/GVAR/da 

 

Am. 9R 


