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24.10.2018 B8-0492/4 

Изменение  4 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  За. като има предвид, че в 28-те 

държави – членки на ЕС, средният 

процент на разходите на 

консолидирания държавен бюджет за 

образование като процент от БВП е 

намалявал ежегодно от 2009 г. до 

2016 г.; 

___________ 

1 Данни на Евростат. 

 

Or. en 



 

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

BG Единство в многообразието BG 

 

24.10.2018 B8-0492/5 

Изменение  5 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Съображение З б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Зб. като има предвид, че ролята на 

образованието е да осигури среда за 

учене, която осигурява автономност, 

креативност и използване на 

знанията и е достъпна за всички без 

дискриминация; 

  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Изменение  6 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Съображение З в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Зв. като има предвид, че процесът 

от Болоня във висшето образование в 

Европа доведе до бързо 

професионализиране и създаване на 

конкуренция между курсовете с 

тенденция към стремеж те да бъдат 

адаптирани към непосредствените 

нужди на „пазара“ в ущърб на 

знанието; като има предвид, че това 

не позволи на завършилите висше 

образование да си осигурят стабилна 

заетост; като има предвид, че 

качеството на образованието и 

научните изследвания е силно 

засегнато от тази реформа; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Изменение  7 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Съображение З г (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Зг. като има предвид, че 

възможностите за мобилност трябва 

да са достъпни за всички; като има 

предвид, че продължават да 

съществуват сериозни пречки пред 

мобилността по отношение на 

социалните права, финансовите 

възможности на засегнатите лица и 

социокултурните стереотипи;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Изменение  8 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. подчертава, че образованието, 

включително висшето образование, 

трябва да бъде обществена услуга, 

която насърчава културата, 

многообразието и демократичните 

ценности, подготвя студентите да 

станат активни граждани и 

позволява индивидуална и колективна 

еманципация;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Изменение  9 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. изразява съжаление, че 

образователният сектор е сериозно 

засегнат от мерките за бюджетни 

ограничения; поради това се 

противопоставя на бюджетните 

съкращения в областта на 

образованието от страна на различни 

държави членки и на увеличенията на 

таксите за обучение, които водят до 

значително увеличаване на броя на 

студентите в несигурно или 

задлъжняло положение, които са 

принудени да пристъпят към платена 

заетост, за да финансират своето 

обучение; счита, че тези явления 

имат отрицателно отражение върху 

развитието на социалното измерение 

на образованието, и припомня 

необходимостта от подходящо 

публично финансиране, за да могат 

университетите да изпълняват 

своята роля; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Изменение  10 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. подчертава необходимостта да 

се запази разнообразието от 

образователни и университетски 

системи, курсове и педагогически 

методи в Европейския съюз; счита, че 

за тази цел е необходимо запазването 

на национална рамка за дипломите, 

като същевременно се насърчава 

взаимното признаване на дипломите 

и квалификациите между държавите 

членки; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Изменение  11 

Николаос Хундис, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Катержина 

Конечна, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0492/2018 

Петра Камереверт 

от името на комисията по култура и образование 

Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. подкрепя справедливия достъп 

до възможности за мобилност за 

всички; при все това изразява 

загриженост, че значителните 

различия в условията на живот и 

труд в ЕС предизвикват 

принудителна миграция, което 

допълнително изостря последиците 

от т.нар. „изтичане на мозъци“; 

Or. en 

 

 


