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24.10.2018 B8-0492/4 

Pozměňovací návrh  4 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ha. vzhledem k tomu, že v EU-28 se 

průměrná míra celkových veřejných 

výdajů na vzdělávání, vyjádřená jako 

procentuální podíl na HDP, od roku 2009 

do roku 2016 každoročně snižovala1; 

___________ 

1 Údaje Eurostatu. 

 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/5 

Pozměňovací návrh  5 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Hb. vzhledem k tomu, že vzdělávání má 

vytvořit prostředí k učení, které podporuje 

samostatnost, kreativitu a zužitkování 

znalostí, a má k němu zajistit všeobecný 

nediskriminační přístup; 

  

Or. en 



 

AM\1167158CS.docx  PE624.187v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

24.10.2018 B8-0492/6 

Pozměňovací návrh  6 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Hc. vzhledem k tomu, že boloňský 

proces vedl ve vysokoškolském vzdělávání 

v Evropě k rychlé profesionalizaci kurzů a 

k jejich vzájemné konkurenci s tendencí 

přizpůsobit jejich obsah potřebám trhu na 

úkor znalostí; vzhledem k tomu, že to 

absolventům nepomohlo ke stabilnímu 

zaměstnání; vzhledem k tomu, že tato 

reforma se výrazně odrazila na kvalitě 

vzdělání a výzkumu; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Pozměňovací návrh  7 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Hd. vzhledem k tomu, že všichni musí 

mít příležitost k využívání mobility; 

vzhledem k tomu, že hlavními překážkami 

mobility stále jsou sociální 

práva, finanční možnosti dotčených osob 

a sociokulturní stereotypy;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Pozměňovací návrh  8 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. zdůrazňuje, že vzdělávání, včetně 

vysokoškolského vzdělávání, musí být 

veřejnou službou, která podporuje 

kulturu, rozmanitost a demokratické 

hodnoty, připravuje studenty na úlohu 

aktivních občanů a umožňuje individuální 

a kolektivní emancipaci;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Pozměňovací návrh  9 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. vyjadřuje politování nad tím, že na 

vzdělávání tvrdě dolehla úsporná 

opatření; nesouhlasí proto se snižováním 

rozpočtových prostředků na vzdělání 

v různých členských státech a se 

zvyšováním školného, neboť se tak 

masivně zvyšuje počet studentů, kteří se 

nacházejí ve svízelné situaci nebo se 

zadlužili a musí nastoupit do placeného 

zaměstnání, aby mohli financovat svá 

studia; domnívá se, že tento jev má 

negativní dopady na posilování sociálního 

rozměru vzdělávání, a připomíná, že je 

třeba univerzitám poskytnout odpovídající 

veřejné finanční prostředky, aby mohly 

plnit svou úlohu; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Pozměňovací návrh  10 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. zdůrazňuje, že v Evropské unii je 

nutné zachovat rozmanitost vzdělávacích 

a vysokoškolských systémů, kurzů 

a výukových metod; domnívá se, že je 

nezbytné za tímto účelem zachovat 

vnitrostátní rámce kvalifikací a současně 

je nutné prosazovat vzájemné uznávání 

diplomů a kvalifikací mezi členskými 

státy; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Pozměňovací návrh  11 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  4a. podporuje spravedlivý přístup 

všech k možnostem mobility; je nicméně 

znepokojen skutečností, že značné rozdíly 

v životních a pracovních standardech v 

EU způsobují nedobrovolnou migraci, 

která dále prohlubuje důsledky 

takzvaného odlivu mozků; 

Or. en 

 

 


