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24.10.2018 B8-0492/4 

Predlog spremembe  4 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Kateřina Konečná, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ha. ker se je povprečna stopnja 

splošnih javnih izdatkov za izobraževanje, 

izražena v odstotku BDP, v EU-28 v 

obdobju 2009–2016 leto za letom nižala1; 

___________ 

1 Podatki Eurostata. 

 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/5 

Predlog spremembe  5 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Kateřina Konečná, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Hb. ker je vloga izobraževanja ustvariti 

učno okolje, v katerem je mogoče razvijati 

samostojnost in ustvarjalnost ter 

pridobivati znanje in ki je dostopno vsem 

brez diskriminacije; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Predlog spremembe  6 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Kateřina Konečná, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Hc. ker se je bolonjski proces v 

visokošolskem izobraževanju v Evropi 

sprevrgel v hitro pridobitev poklica in 

konkurenco med študijskimi programi, pri 

čemer se kaže težnja, da bi programe 

prilagajali trenutnim potrebam na „trgu“ 

v škodo znanja; ker diplomantom ne 

pomaga do varne stalne zaposlitve; ker je 

reforma močno načela kakovost 

izobraževanja in raziskav; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Predlog spremembe  7 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Kateřina Konečná, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava H d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Hd. ker morajo biti možnosti za 

mobilnost na voljo vsem; ker še vedno 

obstajajo velike ovire zanjo v smislu 

socialnih pravic, finančne sposobnosti 

udeleženih oseb in socialno-kulturnih 

stereotipov;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Predlog spremembe  8 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Kateřina Konečná, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. poudarja, da mora biti 

izobraževanje, tudi visokošolsko 

izobraževanje, javna storitev, ki spodbuja 

kulturo, raznolikost in demokratične 

vrednote, pripravlja študente na to, da bi 

postali aktivni državljani, ter omogoča 

individualno in kolektivno emancipacijo;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Predlog spremembe  9 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Kateřina Konečná, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  2a. obžaluje, da so varčevalni ukrepi 

izobraževalni sektor močno prizadeli; zato 

nasprotuje zmanjšanju proračunskih 

sredstev na področju izobraževanja v 

različnih državah članicah in zviševanju 

šolnin, zaradi česar se močno povečuje 

število študentov, ki so se znašli v 

negotovem položaju ali v dolgovih in so si 

za financiranje študija prisiljeni poiskati 

plačano zaposlitev; meni, da ti pojavi 

negativno vplivajo na krepitev socialne 

razsežnosti izobraževanja, in znova 

opozarja, da univerze za uresničevanje 

svojega poslanstva potrebujejo ustrezno 

javno financiranje; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Predlog spremembe  10 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Kateřina Konečná, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. poudarja potrebo po ohranitvi 

raznolikosti izobraževalnih in 

univerzitetnih sistemov, študijskih smeri 

in pedagoških metod v Evropski uniji; 

meni, da je treba zato ohraniti nacionalni 

okvir diplom, hkrati pa spodbujati 

vzajemno priznavanje diplom in 

kvalifikacij med državami članicami; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Predlog spremembe  11 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Kateřina Konečná, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  4a. podpira pravičen dostop do 

priložnosti za mobilnost za vse; je vendar 

zaskrbljen, ker lahko znatne razlike v 

življenjskih in delovnih standardih v EU 

sprožijo neprostovoljno migracijo in še 

dodatno prispevajo k tako imenovanemu 

begu možganov; 

Or. en 

 

 


