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На 11 юли 2013 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Европейското висше образование в световен план“ 
COM(2013) 499 final. 

 
Специализирана секция „Външни отношения“, на която беше възложено да подготви работата 
на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 17 декември 2013 г. 
 
На 495-ата си пленарна сесия, проведена на 21 и 22 януари 2014 г. (заседание от 21 януари), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 
158 гласа „за“, без гласове „против“ и с 3 гласа „въздържал се“. 
 
 

* 
 

* * 
 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК отчита значението и изразява съгласие със стратегическите приоритети, които 

Комисията предлага в своето съобщение относно придаването на международно 
измерение на висшето образование, включващо мобилност на студентите, 
преподавателите и изследователите и международно измерение на национално 
равнище посредством включването в учебните програми на значими в световен мащаб 
тематики. ЕИСК изразява съгласие и по повод на значението на укрепването на 
международните партньорства и съюзи между висшите учебни заведения във време, 
когато масовото въвеждане на безплатни курсове в интернет променя съществено 
достъпа до знания. 

 
1.2 ЕИСК оценява високо факта, че в съобщението се признава значението на създаването 

на глобална стратегия за придаване на световно измерение на европейското висше 
образование, но не може да не изрази съжаление, че тази стратегия само обобщава 
действията, предприети вече в Европейския съюз, без да внася нещо съществено ново и 
не съответства на настоящите условия на конкуренция в този сектор. 

 
1.3 ЕИСК приветства също и признанието, че този въпрос не е чисто научен или 

технически, а е тясно свързан с политическата, икономическата и социалната среда 
както на национално, така и на европейско и международно равнище. 
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1.4 ЕИСК се надява, че Комисията ще представи предложения и мерки, които ще насърчат 
по по-ефективен начин присъствието на европейските университети на световната 
сцена и ще премахнат всички препятствия, затрудняващи обмена на знания и 
мобилността на студенти и преподаватели с висши учебни заведения от трети страни, 
по-специално във връзка с получаването на визи и имиграционната политика като цяло. 

 
1.5 Мобилността на студентите, преподавателите и изследователите представлява добавена 

стойност както за страните на произход, така и за приемащите страни. Затова е важно 
да се поощрява мобилност, включваща завръщане, за да се избягва намаляването на 
квалифицираните човешки ресурси, необходими за развитието на обществата. 

 
1.6 ЕИСК предлага възможността за създаване на истински европейски училища, които да 

са резултат от сътрудничеството, осъществявано вече от различни европейски 
университети, и да могат да бъдат пространство на високи академични постижения и 
научни изследвания. 

 
1.7 ЕИСК повтаря своята препоръка, изразена в предходни становища, в процеса на 

придаване на международно измерение на европейското висше образование да се 
съхраняват и разпространяват ценностите, характерни за европейското висше 
образование, да се признават приносите, асиметриите и различията на всички 
участващи страни, да се отчита фактът, че става въпрос не само за академични 
интереси, но и за политически, икономически и културни. 

 
1.8 Поради това ЕИСК заявява отново, че тъй като това е стратегическа цел, трябва да са 

на разположение финансови и човешки ресурси, които да могат да допринесат за 
социалното и икономическото развитие и за благополучието на всички участващи 
страни. 

 
1.9 По тази причина ЕИСК, също като и множество висши учебни заведения, изразява 

голямо безпокойство във връзка с предвидимите неблагоприятни въздействия, които 
политиките на строги икономии могат да предизвикат в образователния сектор. ЕИСК 
се чувства задължен да подчертае, че тези орязвания в образователния сектор поставят 
под въпрос целите, посочени в съобщението на Комисията. 

 
1.10 ЕИСК смята, че в процеса на придаване на международно измерение трябва да се 

насърчава сътрудничеството между висшите учебни заведения и предприятията, като 
се създават синергии, поощряващи предприемаческите и творческите способности на 
студентите и преподавателите, и благоприятна за иновации среда, от която до голяма 
степен се нуждаят съвременните общества. 
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1.11 Безплатното и масово използване на новите технологии в международните програми 
промени съществено достъпа до знания и даде възможност за „мобилност“ на милиони 
студенти, които не биха могли да станат мобилни по друг начин. Въпреки това ЕИСК 
предупреждава, че това използване може да доведе до технически, педагогически и 
етични предизвикателства като зачитането на интелектуалната собственост на 
преподавателите и изследователите, които изработват програмите, или утвърждаването 
на два различни вида признание, основаващи се на разграничаване и дискриминация 
между тези, които пътуват по света физически, и онези, които правят това в интернет. 

 
1.12 Накрая ЕИСК заявява отново своето разбиране за това, че придаването на 

международно измерение на висшето образование трябва за допринася за 
утвърждаване на основните ценности на европейската култура като защита на правата 
на човека, повишаване на значението на културното наследство на обществата и 
насърчаване на по-голямо социално сближаване. 

 
1.13 ЕИСК настоятелно призовава Комисията да предоставя редовно подробна информация 

за изпълнението на поетите в съобщението ангажименти и смята, че този въпрос би 
трябвало да бъде част от конкретните препоръки по страни в рамките на европейския 
семестър. 

 
1.14 Накрая ЕИСК препоръчва в следващите бюджети на ЕС да се увеличат чувствително 

средствата, предназначени за тази тема, като се обръща специално внимание на 
нуждите на научните изследвания. 

 
2. Въведение 
 
2.1 В един глобализиран и конкуриращ се свят като днешния, знанието е основен 

инструмент за човешкото развитие във всички негови аспекти - социалния, 
икономическия и свързания с благосъстоянието. Висшето образование естествено 
продължава да се смята за основен елемент от създаването и разпространението на 
нови знания и за фактор, способстващ за иновациите, който може да допринася за 
развитието на отделните хора и на обществото като цяло. Иновациите и знанията са 
решаващи фактори за икономическия растеж, но също и за социалното развитие и 
сближаването на обществата. 

 
2.2 Разбира се, формите и начините за придобиване на знания винаги са били много 

различни, но днес те придобиват напълно ново измерение не само поради факта, че все 
повече хора са обхванати от училищното образование, но най-вече поради 
нарастващото използване на новите технологии, което поставя европейските висши 
учебни заведения пред голямо предизвикателство. 
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2.3 Университетите са (или би трябвало да бъдат) в центъра не само на политиките за 
научни изследвания и технологични иновации, но и на проучванията, които могат да 
допринесат за изготвяне на иновационни социални политики, за постигане на социално 
сближаване, както и създаване на по-ефективни, по-конкурентоспособни и по-
устойчиви предприемачески стратегии. 

 

2.4 В Европа има около 4000 висши учебни заведения, в които учат над 19 милиона 
студенти и работят 1,5 милиона служители (преподаватели и други). Те си сътрудничат 
и се конкурират с университетите от други региони и континенти в стремежа си да 
създават и споделят знания, а също и с оглед на иновациите и създаването на стойност 
за обществата, към които принадлежат. 

 

2.5 Понастоящем в света има 99 милиона студенти, следващи висше образование, и до 
2030 г. техният брой следва да се увеличи на 414 милиона. Все повече студенти се 
стремят да започнат или да завършат обучението си в чужбина. Европа привлича 
приблизително 45% от тези мигриращи студенти и според прогнозите на Комисията до 
края на десетилетието броят на тези студенти в Европа ще се увеличи от 4 милиона на 
7 милиона. Въпреки че това е голямо число, е възможно и желателно да се направи 
повече и по-добре1. 

 

2.6 Образованието, и по-специално висшето образование, е в центъра на стратегията 
„Европа 2020“ и на амбицията на Европа да развие устойчива, интелигентна и 
приобщаваща икономика. Една от предпоставките за изграждане на такава икономика е 
съживяването на истинска индустриална политика, която да признава, че обучението на 
човешкия капитал е от жизненоважно значение. И това е още една причина за 
нарастване на значението на университетите. 

 

2.7 По този начин международното сътрудничество придобива изключително голямо 
значение за обучението и привличането на нови таланти, които играят основна роля в 
един радикално променящ се свят. 

 

2.8 В този контекст се вписва „Съобщението на Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - 
Европейското висше образование в световен план“. 

 

                                                      
1 

 По данни на Статистическия институт на ЮНЕСКО. 
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3. Основно съдържание на съобщението на Комисията 
 
3.1 В своето съобщение Комисията заявява, че е необходимо да се определят 

3 стратегически приоритета за висшите учебни заведения и за държавите членки по 
пътя към утвърждаване на всеобхватна стратегия за придаване на световно измерение2: 

 
• в областта на мобилността — активно насочване на стратегиите за придаване на 

световно измерение, така че да включват важен компонент, свързан с мобилността 
на студентите, изследователите и преподавателския състав, в рамките на 
качествени услуги по професионално ориентиране и съветване; създаване на 
двупосочни програми за мобилност с трети страни; гарантиране на справедливо и 
официално признаване на придобитите в чужбина компетенции на участващите в 
международната мобилност студенти, изследователи и персонал; 

• във връзка с международното измерение на национално равнище (включването на 
компоненти с глобално измерение в изготвянето и съдържанието на учебните 
програми и в процесите на преподаване и обучение) и електронното обучение — 
извличане на максимална полза от опита и компетенциите в международен план на 
служителите във висшите учебни заведения, като целта е да се разработят 
международни учебни програми, които да бъдат полезни както за учащите се, които 
не участват в схеми за мобилност, така и за тези, които използват такива схеми; 
предлагане на студентите, научните работници и преподавателите на възможности 
за разширяване на езиковите им умения, по-специално предлагане на обучение по 
местния език, извличане на максимална полза от европейското езиково 
многообразие; насърчаване на международното сътрудничество посредством 
използване на ИКТ и образователни ресурси със свободен достъп; 

• в областта на партньорствата — укрепване на капацитета на висшето образование и 
научните изследвания за определяне на глобалните предизвикателства и 
установяване на международни партньорства и сдружения, основаващи се на 
иновациите; отстраняване на пречките, възникващи пред признаването на дипломи 
за съвместни или двойни образователни степени; предлагане на иновативни 
курсове, които стимулират предприемаческия дух; включване на възможност за 
международно обучение с предприемачи от ЕС и трети страни; осигуряване на 
значителна съгласуваност между стратегиите за придаване на международно 
измерение и политиките на ЕС за сътрудничество за развитие. 

 
3.2 Комисията с право отбелязва, че с глобализацията и технологичното развитие във 

висшето образование навлязоха нови фактори като страните с нововъзникващи 
икономики, включително Китай, Индия и Бразилия. 

 

                                                      
2

 Литовското председателство съвместно с Европейската комисия проведе конференция на тази тема, чиито заключения 
могат да бъдат намерени на адрес: http://ec.europa.eu/education/news/30082013-european-higher-education-
confrence_en.htm. 
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3.3 Така също Комисията подчертава резултатите на вече започнали инициативи (Процесът 
от Болоня, някои програми като „Еразъм“, „Темпус“, „Еразмус Мундус“ и „Мария 
Кюри“ и някои инструменти за прозрачност като Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити (ECTS) и Европейската квалификационна рамка (ЕКР) за 
постигане на значителна степен на вътрешноевропейско придаване на световно 
измерение. 

 
3.4 Повтаря твърдението, което се съдържа още в съобщението „Подобряване и 

фокусиране на международното сътрудничество на ЕС в областта на научните 
изследвания и иновациите“3 за това, че международната мобилност предлага на 
висшите учебни заведения нови възможности за установяване на стратегически 
партньорства. 

 
3.5 За да допринесе финансово за стратегиите за придаване на международно измерение, 

посредством новата програма „Еразъм+“ и дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ 
Комисията ще предостави по-голямо финансиране, което ще даде възможност за 
мобилност на 135 000 студенти и преподаватели, за кариерно израстване на 
15 000 изследователи, за 60 000 стипендии на високо равнище и за подкрепа на 
1000 партньорства за укрепване на капацитета между висши учебни заведения от ЕС и 
трети страни. 

 
4. Общи бележки 
 
4.1 ЕИСК изразява съжаление, че разглежданото съобщение на практика не съдържа 

никакъв съществен нов елемент по отношение на стратегията за придаване на 
международно измерение, която множество висши учебни заведения в ЕС прилагат 
вече от години. ЕИСК обаче приветства и изтъква факта, че с това съобщение 
Комисията представя обобщение, в което признава значението на глобална стратегия за 
придаване на международно измерение на европейското висше образование и 
насърчава висшите учебни заведения и държавите членки и занапред да следват и да 
укрепват тази стратегия. 

 
4.2 В свое предходно становище ЕИСК вече засвидетелства интереса си към тази тема, 

като заяви, че „счита, че целта, която визира превръщането на европейските 
университети в привлекателно място за студентите от целия свят, е от изключителна 
важност и трябва да допринесе за популяризиране на отличното качество на висшето 
образование и научноизследователската дейност в ЕС“4. 
 

                                                      
3 

 COM(2012) 497 final. 
4 

 ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 103. 
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4.3 Днес привличането на нови таланти е от основно значение за изграждането на по-
динамична икономика и за създаването на перспектива за устойчив социален растеж. С 
оглед на тази цел европейските университети трябва да задълбочават сътрудничеството 
помежду си, така че придаването на международно измерение на европейското висше 
образование и занапред да бъде в услуга на конкурентоспособността и да може да е от 
полза за Европейския съюз като цяло и всички участници в него5. 
 

4.4 Това сътрудничество може да бъде задълбочено и посредством по-голяма и по-добра 
координация между висшите учебни заведения на различните европейски страни, чието 
присъствие е осезаемо в целия свят. Създаването на истинска европейска школа в 
резултат на това сътрудничество би могло да бъде знак, с който ЕС да се утвърди като 
пространство на високи постижения. 

 
4.5 В тази стратегия за придаване на международно измерение е важно да се признава 

многообразието от географски характеристики и възможни подходи, както и 
съответните интереси, били те политически, икономически или академични. В процеса 
на придаване на международно измерение на висшето образование трябва да се отчитат 
също интересите на отделните факултети и дори катедри, тъй като това може да е от 
полза за техните научноизследователски и иновационни стратегии. 

 
4.6 От друга страна, като се отчитат неотдавнашните опити за създаване на предполагаеми 

йерархии на науките, е важно да се избегне маргинализирането на социалните и 
хуманитарните науки и поставянето им в по-неблагоприятно положение спрямо други 
области на знанието. 

 
4.7 За да се постигне цялостна визия за придаването на международно измерение, трябва 

да се отчетат и интересите на студентите, на преподавателите и изследователите. Във 
връзка с това е от основно значение да се преодолеят различните препятствия, които 
пречат на ефективната мобилност на всички тези лица. Затова трябва да се обръща 
специално внимание на признаването и оценката на компетенциите, придобити в 
процеса на научни изследвания, преподаване и обучение. 

 
4.8 По тази причина е от основно значение да се подобри прилагането на двустранните 

споразумения за признаване на квалификациите и дипломите, да се анализират и 
включат клаузи по тези въпроси в различните договори за културен и образователен 
обмен, които се сключват с трети страни и техните университети. Тези договори следва 
да се оценяват периодично с участието на образователната общност. 

 

                                                      
5

  По данни на Европейската комисия 63% от всички студенти от трети страни, които идват в ЕС, се насочват към три 
държави - Обединеното кралство, Франция и Германия. 
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4.9 От друга страна е важно да се признаят съществуващите асиметрии между 
образователните системи на приемащите страни и на страните на произход, за да се 
намерят най-добрите решения. Също толкова важно е да се признаят научният принос 
и социо-културната стойност на обмена на преподаватели и изследователи – те трябва 
да се считат от всички участващи общества като обогатяване в най-широкия смисъл на 
думата. 

 
4.10 Поради това ЕИСК оценява много положително споменаването на споделените 

отговорности на Комисията, Съвета, държавите членки, образователния сектор и 
участващите страни и университети извън ЕС. 

 
4.11 Съгласуването на стратегиите на ЕС, държавите, висшите учебни заведения, 

предприятията и другите сектори на обществото при придаването на международно 
измерение на техните собствени интереси е от основно значение за цялостния резултат 
от придаването на международно измерение на висшето образование. В този смисъл 
преминаването от секторни международни действия към институционална стратегия за 
придаване на международно измерение е важна стъпка, която трябва да се насърчи. 

 
4.12 Придаването на международно измерение на висшето образование трябва да бъде 

свързано с качествени научни изследвания, способстващи за общото благо и за 
социалното и икономическото развитие. То изисква също участието на преподаватели и 
изследователи във всички европейски и неевропейски висши учебни заведения и 
изследователски центрове посредством демократично избрани структури, както и 
участието на другите заинтересовани страни (студентски сдружения, предприятия и 
техни сдружения, местни и/или регионални публични власти и др.). 

 
4.13 Накрая ЕИСК заявява отново своето разбиране за това, че придаването на 

международно измерение на висшето образование трябва за допринася за 
утвърждаване на основните ценности на европейската култура като защита на правата 
на човека, повишаване на значението на културното наследство на обществата и 
насърчаване на по-голямо социално сближаване. 

 
5. Специфични бележки 
 
5.1 ЕИСК отбелязва, че в съобщението се признава принципът на субсидиарност 

(национална отговорност), без да се пренебрегва значението на приноса на ЕС, по-
специално когато става въпрос за придаване на международно измерение на 
европейското висше образование. 
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5.2 Един от инструментите, с които разполага ЕС, е определянето на приоритети при 
финансирането на проекти, предвиждането на конкретна допълнителна подкрепа към 
работата, която националните агенции за придаване на международно измерение на 
висшето образование извършват в различните европейски страни, както и насърчаване 
на създаването на такива агенции там, където те не съществуват. Според ЕИСК 
засилването на сътрудничеството между тези агенции би било добър стимул за 
засилване на сътрудничеството между европейските университети. 

 
5.3 Един от основните въпроси, свързани с придаването на международно измерение на 

европейското висше образование и привличането на млади таланти от трети страни, се 
отнася до политиките в областта на имиграцията и издаването на визи на студенти и 
преподаватели от страни извън ЕС. ЕИСК настоятелно призовава за преодоляване на 
тези препятствия, които са установени отдавна и които карат много студенти, 
преподаватели и изследователи да не избират Европа за своя предпочитана дестинация. 

 
5.4 ЕИСК винаги е подкрепял идеята, че мобилността на студентите, преподавателите и 

изследователите представлява добавена стойност както за страните на произход, така и 
за приемащите страни. Във връзка с това е важно да се поощрява мобилност, 
включваща завръщане, така че да се избягва намаляването на квалифицираните 
човешки ресурси, необходими за развитието на обществата. 

 
5.5 От друга страна е по-важно да се анализира резултатът от мобилността на студентите и 

преподавателите, отколкото да се води отчетност за нея. Следователно по-голямата 
част от инвестициите трябва да отива най-вече за програми за сътрудничество, които 
включват и стипендиите за мобилност и дават възможност за изграждане на мрежи с 
висока степен на репродуктивност. 

 
5.6 ЕИСК обръща внимание и на необходимостта от засилване на участието на жените, 

най-вече в научноизследователската мобилност, тъй като броят на жените – научни 
изследователи, заемащи високи академични длъжности в ръководството на научни 
институти и университети, си остава много нисък въпреки нарастването му през 
последните години. 

 
5.7 За тези, които се ползват от мобилността, тя трябва да бъде и възможност за културно и 

дори езиково обогатяване, каквото само Европа може да предложи в качеството си на 
мултикултурно и многоезично пространство. Във връзка с това включването на курсове 
по местния език в учебните програми на студентите, преподавателите и 
изследователите – мигранти, както и определянето на стратегия за интегрирането на 
тези мигранти в местните общности, със сигурност ще разкрият важни културни 
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хоризонти и ще им даде възможност да изживеят истински реалността, в която се 
намират по време на своето обучение или изследователска дейност6. 

 
5.8 Друг въпрос от значение за успеха на придаването на международно измерение на 

висшето образование е свързан с признаването, сертифицирането и валидирането на 
придобитите квалификации и компетенции. ЕИСК неотдавна публикува становище, в 
което заяви „Признаването на професионалните квалификации от други държави 
членки е важен инструмент за насърчаване на мобилността на гражданите на ЕС, а с 
това и за изграждане на единния пазар. По този начин се подобрява 
конкурентоспособността на държавите членки, подкрепя се устойчивият растеж и се 
понижава безработицата. Националните икономики се възползват от разнообразния 
професионален опит, който техните граждани набират от професионалната си дейност 
в различни държави членки“7. 

 
5.9 В съобщението на Комисията се обръща внимание на значението на страните с 

нововъзникващи икономики в процеса на глобализация и придаване на международно 
измерение на висшето образование. Въпреки че ЕИСК е съгласен, че тези нови 
участници на световната сцена трябва да бъдат вземани предвид по подобаващ начин, 
той посочва необходимостта да се обръща постоянно внимание на новите 
„конкуренти“, които могат да се появят, или на другите страни и географски зони, с 
които някои държави – членки на ЕС, отдавна поддържат привилегировани отношения 
по различни причини. 

 
5.10 ЕИСК отбелязва, че в съобщението на Комисията почти не се споменава необходимото 

сътрудничество между университетите и предприятията, при което трябва да се зачита 
автономията и начинът на функциониране на всеки един от тези два сектора, но което 
може да даде и важен принос за иновациите и икономическото и социалното развитие. 

 
5.11 В действителност сътрудничеството между висшите учебни заведения и предприятията 

трябва да се насърчава и на международно равнище. Важно е университетите в своята 
международна дейност да използват резултатите от научните изследвания, да 
поощряват иновациите в своята педагогическа дейност и да насърчават творческите и 
иновационните способности на своите студенти и преподаватели. Въпреки това ЕИСК 
обръща внимание на риска от подчиняване на фундаменталните научни изследвания на 
евентуалните непосредствени приложения на науката. 

 
5.12 ЕИСК приветства признанието, че този въпрос не е само научен или технически, а е 

тясно свързан с европейската политическа и национална среда. 
 

                                                      
6

 „Всяко лице трябва (...) да има възможност да се изразява, да създава и да разпространява своите произведения на 
избрания от него език, по-специално на своя майчин език; всички хора имат право на качествено образование и 
обучение, при което се зачита напълно тяхната културна идентичност“, Всеобща декларация на ЮНЕСКО за културно 
многообразие от 2001 г. 

7
  ОВ C 204, 9.8.2008 г., стр. 85. 
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5.13 Поради това изразява най-голямо безпокойство във връзка с бюджетната ситуация в 
различни европейски страни, по-специално в тези, които изпитват намесата на ЕС и 
МВФ, и в които се извършват много съществени орязвания на бюджетите на висшите 
учебни заведения, способни да поставят под въпрос изразените в съобщението 
намерения. Всъщност европейските университети привличат най-вече с качеството на 
своите академични степени. 

 
5.14 ЕИСК подчертава необходимостта от достоверни и сравними европейски 

статистически данни, за да може да се постави началото на диалог на солидна основа с 
действащите лица извън ЕС, с цел да се създадат истински съюзи за знания. 

 
5.15 По отношение на проследяването на положението във висшето образование и процеса 

на придаване на международно измерение на това образование, ЕИСК счита, че този 
въпрос би трябвало да бъде част от конкретните препоръки по страни в рамките на 
европейския семестър. 

 
5.16 Използването на новите технологии в международните програми би могло, както се 

подчертава в съобщението, да направи „мобилни“ милионите студенти, които нямат 
възможност да станат такива на практика. В действителност безплатното и масово 
навлизане на програми по интернет променя съществено достъпа до знанието и създава 
нови възможности, като същевременно поражда нови педагогически и методологични 
предизвикателства. 

 
5.17 Въпреки това ЕИСК предупреждава, че тяхното използване може да доведе до 

технически и етични въпроси като зачитането на интелектуалната собственост на 
преподавателите и изследователите, които изработват програмите, и утвърждаването на 
два различни вида признание, основаващи се на разграничаване и дискриминация 
между тези, които пътуват по света физически, и онези, които правят това в интернет. 

 
5.18 Комисията предвижда от 2014 г. да въведе U-MultiranK, нов модел за класифициране на 

висшите учебни заведения, който да отразява многообразието от различни профили с 
оглед постигането на по-голяма прозрачност. Въпреки че ЕИСК споделя тези цели, той 
поставя въпроса за ефективността на тази мярка в сравнение с другите, вече признати 
системи и за това доколко е целесъобразно да се отделят толкова средства в момент на 
икономически и финансови трудности. 

 
5.19 ЕИСК приветства факта, че групата на високо равнище за модернизиране на висшето 

образование признава, че по-голямото културно, икономическо и социално 
многообразие на студентите свидетелства за необходимостта от специално 
педагогическо обучение. По същия начин, по който Европа е определила количествена 
цел, според която до 2020 г. 40% от младите европейци трябва да имат диплома за 
висше образование, така би трябвало към тази дата всеки преподавател във висше 
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учебно заведение да бъде специалист, способен да гарантира качеството на 
преподаването и на дипломите. 

 
5.20 Международният пакт на ООН за икономическите, социалните и културните права 

задължава държавите да поемат изцяло отговорността за финансиране на 
образованието и във връзка с това в него се казва: „Висшето образование трябва да 
бъде достъпно за всички на равнопоставена основа в зависимост от способностите на 
всяко едно лице, посредством използването на подходящи средства и най-вече чрез 
постепенното въвеждане на безплатно образование“. 

 
5.21 В бюджетната рамка за периода 2014-2020 г. за стратегията за придаване на 

международно измерение на висшето образование Комисията е предвидила 
финансиране в размер на 3 милиарда EUR (в допълнение към сумата от 
16 милиарда EUR, предвидена за програмите, включени в „Еразъм+“). С това 
финансиране Комисията поема задължението да осигури мобилността на 
135 000 студенти и преподаватели, на 15 000 научни работници и 60 000 участници в 
магистърски и докторски програми на високо равнище. ЕИСК се надява редовно да 
получава подробна информация за изпълнението на този ангажимент и препоръчва в 
бъдеще средствата, отпускани за тази цел, да бъдат увеличени. 

 
Брюксел, 21 януари 2014 г. 
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