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24.10.2018 B8-0492/4 

Τροπολογία  4 

Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Η α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ 

28 το μέσο ποσοστό των δαπανών γενικής 

κυβέρνησης για την εκπαίδευση ως 

ποσοστό του ΑΕΠ σημείωσε μείωση σε 

ετήσια βάση από το 2009 έως το 20161· 

___________ 

1 Στοιχεία EUROSTAT. 

 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/5 

Τροπολογία  5 

Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Η β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος 

της εκπαίδευσης συνίσταται στην παροχή 

ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που 

παρέχει αυτονομία, δημιουργικότητα και 

αξιοποίηση των γνώσεων και είναι 

προσβάσιμο σε όλους χωρίς διακρίσεις· 

  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Τροπολογία  6 

Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Η γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

«διαδικασία της Μπολόνια στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη» 

είχε ως αποτέλεσμα να αναπτυχθεί 

γρήγορα επαγγελματική αντίληψη και να 

καθιερωθεί ανταγωνισμός μεταξύ των 

σπουδών, με τάση προσαρμογής τους 

στις άμεσες ανάγκες της «αγοράς» εις 

βάρος της γνώσης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι αυτό δεν βοήθησε τους πτυχιούχους 

να εξασφαλίσουν σταθερή απασχόληση· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της 

εκπαίδευσης και της έρευνας έχει 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την εν 

λόγω μεταρρύθμιση· 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Τροπολογία  7 

Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Η δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 

είναι σε όλους διαθέσιμες ευκαιρίες 

κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά 

εμπόδια στην κινητικότητα όσον αφορά 

τα κοινωνικά δικαιώματα, την 

οικονομική δυνατότητα των 

ενδιαφερομένων και τα 

κοινωνικοπολιτιστικά στερεότυπα·  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Τροπολογία  8 

Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  1α. τονίζει ότι η εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, πρέπει να είναι μια δημόσια 

υπηρεσία που προάγει τον πολιτισμό, την 

πολυμορφία και τις δημοκρατικές αξίες, 

προετοιμάζει τους σπουδαστές να γίνουν 

ενεργοί πολίτες και επιτρέπει την ατομική 

και συλλογική χειραφέτηση·  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Τροπολογία  9 

Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2α. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι ο τομέας της 

εκπαίδευσης έχει πληγεί σοβαρά από τα 

μέτρα λιτότητας· αντιτίθεται, συνεπώς, 

στις περικοπές που επιφέρουν ορισμένα 

κράτη μέλη στον προϋπολογισμό της 

εκπαίδευσης και στις αυξήσεις των 

διδάκτρων, που οδηγούν σε μαζική 

αύξηση του αριθμού των σπουδαστών 

που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση 

ή είναι χρεωμένοι και αναγκάζονται να 

βρουν αμειβόμενη απασχόληση για τη 

χρηματοδότηση των σπουδών τους· 

εκτιμά ότι αυτά τα φαινόμενα έχουν 

δυσμενείς επιπτώσεις στην ενίσχυση της 

κοινωνικής διάστασης της εκπαίδευσης 

και υπενθυμίζει την ανάγκη επαρκούς 

κρατικής χρηματοδότησης ώστε να 

μπορούν τα πανεπιστήμια να 

ανταποκρίνονται στον ρόλο τους· 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Τροπολογία  10 

Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί 

η ποικιλομορφία εκπαιδευτικών 

συστημάτων και συστημάτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

κατευθύνσεων σπουδών και μεθόδων 

διδασκαλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση ενός 

εθνικού πλαισίου για τα διπλώματα, με 

παράλληλη προώθηση της αμοιβαίας 

αναγνώρισης των διπλωμάτων και των 

προσόντων μεταξύ των κρατών μελών· 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Τροπολογία  11 

Νικόλαος Χουντής, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  4α. υποστηρίζει τη δίκαιη πρόσβαση 

σε ευκαιρίες κινητικότητας για όλους· 

εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία, ότι οι 

σημαντικές διαφορές στα πρότυπα 

διαβίωσης και εργασίας στη ζώνη του 

ευρώ υποχρεώνουν σε μετανάστευση, 

επιδεινώνοντας έτι περαιτέρω τις 

επιπτώσεις της λεγόμενης διαρροής 

εγκεφάλων· 

Or. en 

 

 


