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24.10.2018 B8-0492/4 

Amendamentul  4 

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

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ha. întrucât în UE-28 rata medie a 

cheltuielilor publice pentru educație ca 

procent din PIB a scăzut de la an la an 

între 2009 și 20161; 

___________ 

1 Date Eurostat. 

 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/5 

Amendamentul  5 

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

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Hb. întrucât rolul educației este de a 

crea un mediu de învățare care să ofere 

autonomie, creativitate și exploatarea 

cunoștințelor și care să fie accesibil 

tuturor, fără discriminare; 

  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Amendamentul  6 

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

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hc (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Hc. întrucât „Procesul de la Bologna 

în învățământul superior din Europa” a 

condus la profesionalizarea rapidă și la 

crearea unei concurențe între cursuri, 

generând o tendință de a le adapta 

nevoilor imediate de pe „piață”, în 

detrimentul cunoașterii; întrucât acest 

lucru nu a permis ca absolvenții să fie 

ajutați să aibă un loc de muncă stabil; 

întrucât calitatea educației și a cercetării 

a fost puternic afectată de această 

reformă; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Amendamentul  7 

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

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Hd (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Hd. întrucât oportunitățile de 

mobilitate trebuie să fie accesibile tuturor; 

întrucât există încă obstacole majore 

pentru mobilitate în ceea ce privește 

drepturile sociale, capacitatea financiară 

a persoanelor în cauză și stereotipurile 

socioculturale;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Amendamentul  8 

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

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  1a. subliniază că educația, inclusiv 

învățământul superior, trebuie să fie un 

serviciu public care să promoveze cultura, 

diversitatea și valorile democratice, să-i 

pregătească pe studenți pentru a deveni 

cetățeni activi și să permită emanciparea 

individuală și colectivă;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Amendamentul  9 

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

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  2a. regretă că sectorul educației a fost 

grav afectat de măsurile de austeritate; se 

opune, prin urmare, reducerilor bugetare 

din domeniul educației din diferite state 

membre, precum și majorării taxelor de 

școlarizare, care conduc la o creștere 

masivă a numărului de studenți care se 

află într-o situație precare sau sunt 

îndatorați și care sunt obligați să își 

găsească un loc de muncă remunerat 

pentru a-și finanța studiile; consideră că 

aceste fenomene au un impact negativ 

asupra dezvoltării dimensiunii sociale a 

educației și reamintește necesitatea unei 

finanțări publice adecvate, care să 

permită universităților să își 

îndeplinească rolul; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Amendamentul  10 

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

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. subliniază necesitatea menținerii 

diversității sistemelor de învățământ, a 

universităților, a cursurilor și a metodelor 

pedagogice și Uniunea Europeană; 

consideră că este necesar, în acest scop, 

să se mențină un cadru național al 

diplomelor, promovând în același timp 

recunoașterea reciprocă a diplomelor și a 

calificărilor între statele membre; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Amendamentul  11 

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

Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere de rezoluție B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

în numele Comisiei pentru cultură și educație 

Promovarea recunoașterii reciproce automate a diplomelor 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  4a. susține accesul echitabil la 

oportunități de mobilitate pentru toți; este 

preocupat însă de faptul că diferențele 

considerabile în ceea ce privește 

standardele de viață și de muncă în UE 

determină o migrație involuntară, 

exacerbând efectele așa-numitului exod al 

creierelor; 

Or. en 

 

 


