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24.10.2018 B8-0492/4 

Amendement  4 

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

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie 

Overweging H bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H bis. overwegende dat het gemiddelde 

van de algemene overheidsuitgaven voor 

onderwijs als percentage van het bbp in de 

EU28 tussen 2009 en 2016 gestaag is 

gedaald1; 

___________ 

1Gegevens van Eurostat. 

 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/5 

Amendement  5 

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

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie 

Overweging H ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H ter. overwegende dat onderwijs tot taak 

heeft een leeromgeving te bieden die 

autonomie, creativiteit en het benutten 

van kennis mogelijk maakt en die 

toegankelijk is voor iedereen, zonder 

discriminatie; 

  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Amendement  6 

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

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H quater. overwegende dat het 

"proces van Bologna voor hoger 

onderwijs in Europa" geleid heeft tot een 

snelle professionalisering en het ontstaan 

van concurrentie tussen opleidingen, met 

de tendens deze toe te snijden op de 

actuele behoeften van de "markt", ten 

koste van kennis; overwegende dat dit 

afgestudeerden niet heeft geholpen om 

een vaste baan te vinden; overwegende 

dat de kwaliteit van onderwijs en 

onderzoek door deze hervorming sterk is 

aangetast; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

24.10.2018 B8-0492/7 

Amendement  7 

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

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie 

Overweging H quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  H quinquies. overwegende dat 

mobiliteitskansen voor iedereen moeten 

zijn weggelegd; overwegende dat er nog 

steeds grote belemmeringen voor 

mobiliteit zijn in de zin van sociale 

rechten, financiële middelen van de 

betrokken personen, en socioculturele 

stereotypen;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Amendement  8 

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

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. onderstreept dat onderwijs, met 

inbegrip van hoger onderwijs, een 

openbare dienst moet zijn die cultuur, 

diversiteit en democratische waarden 

promoot, studenten erop voorbereidt 

actieve burgers te worden en individuele 

en collectieve emancipatie mogelijk 

maakt;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Amendement  9 

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

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. betreurt dat de onderwijssector 

ernstig te lijden heeft gehad van de 

bezuinigingsmaatregelen; is dan ook 

tegenstander van de door verschillende 

lidstaten toegepaste besnoeiingen op het 

budget voor onderwijs en de verhoging 

van het studiegeld, dat leidt tot een forse 

toename van het aantal studenten dat in 

precaire omstandigheden leeft of 

schulden heeft en genoodzaakt is om 

betaald werk te zoeken om hun studie te 

financieren; is van mening dat deze 

verschijnselen een negatieve impact 

hebben op de ontwikkeling van de 

maatschappelijke dimensie van het 

onderwijs en herinnert aan de noodzaak 

van toereikende overheidsfinanciering 

opdat universiteiten hun taken kunnen 

uitoefenen; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Amendement  10 

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

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. beklemtoont de noodzaak om de 

diversiteit van onderwijs- en universitaire 

systemen, opleidingen en 

onderwijsmethoden in de Europese Unie 

te behouden; acht het noodzakelijk 

hiertoe een nationaal kader voor 

diploma's te handhaven en de wederzijdse 

erkenning van diploma's en kwalificaties 

tussen de lidstaten te bevorderen; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Amendement  11 

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

Ángela Vallina 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

Bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  4 bis. is voorstander van eerlijke toegang 

tot mobiliteitskansen voor allen; is 

evenwel bezorgd dat grote verschillen in 

levens- en arbeidsstandaard in de EU 

onbedoeld tot migratie aanzetten, hetgeen 

het effect van de zogeheten braindrain 

nog eens versterkt; 

Or. en 

 

 


