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24.10.2018 B8-0492/4 

Ændringsforslag  4 

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

Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ha. der henviser til, at de 

gennemsnitlige offentlige udgifter til 

uddannelse i EU28, udtrykt som en 

procentdel af BNP, faldt hvert år i 

perioden fra 2009 til 20161; 

___________ 

1 Oplysninger fra Eurostat. 

 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/5 

Ændringsforslag  5 

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

Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 

Forslag til beslutning 

Betragtning H b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Hb. der henviser til, at uddannelse har 

til formål at skabe et læringsmiljø, der 

leverer selvstændighed, kreativitet og 

udnyttelse af viden, og som er tilgængeligt 

for alle uden forskelsbehandling; 

  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Ændringsforslag  6 

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

Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 

Forslag til beslutning 

Betragtning H c (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Hc. der henviser til, at 

Bolognaprocessen inden for de 

videregående uddannelser i Europa har 

resulteret i en hurtig professionalisering 

og etablering af konkurrence mellem 

uddannelser med en tendens til at forsøge 

at tilpasse dem til "markedets" 

umiddelbare behov på bekostning af 

viden; der henviser til, at dette ikke har 

gjort det muligt at hjælpe nyuddannede 

med at komme i stabil beskæftigelse; der 

henviser til, at kvaliteten af uddannelse og 

forskning i høj grad er blevet påvirket af 

denne reform; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Ændringsforslag  7 

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

Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 

Forslag til beslutning 

Betragtning H d (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Hd. der henviser til, at alle skal have 

adgang til mobilitetsmuligheder; der 

henviser til, at der med hensyn til sociale 

rettigheder, de berørte personers 

finansielle kapacitet og sociokulturelle 

stereotyper fortsat er store hindringer for 

mobilitet;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Ændringsforslag  8 

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

Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  1a. understreger, at uddannelse, 

herunder videregående uddannelse, skal 

være en offentlig tjeneste, der fremmer 

kultur, mangfoldighed og demokratiske 

værdier, forbereder eleverne på at blive 

aktive borgere og tillader individuel og 

kollektiv frigørelse;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Ændringsforslag  9 

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

Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. beklager, at uddannelsessektoren 

er blevet hårdt ramt af besparelser; er 

derfor imod de budgetnedskæringer på 

uddannelsesområdet, som en række 

medlemsstater har foretaget, og 

stigningen i studieafgifter, som fører til en 

massiv stigning i antallet af studerende, 

der befinder sig i en usikker situation eller 

er forgældede, og som er nødsaget til at 

tage lønnet arbejde for at finansiere deres 

studier; mener, at dette har en negativ 

indvirkning på bestræbelserne på at styrke 

den sociale dimension af uddannelse, og 

minder om, at tilstrækkelig offentlig 

finansiering er nødvendig for, at 

universiteterne kan varetage deres 

opgaver; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Ændringsforslag  10 

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

Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. understreger nødvendigheden af at 

bevare mangfoldigheden af uddannelses- 

og universitetssystemer, studieretninger 

og pædagogiske metoder i EU; mener, at 

det med henblik herpå er nødvendigt at 

opretholde nationale rammer for 

eksamensbeviser og samtidig fremme den 

gensidige anerkendelse af 

eksamensbeviser og kvalifikationer 

mellem medlemsstaterne; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Ændringsforslag  11 

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

Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  4a. støtter fair adgang til 

mobilitetsmuligheder for alle; er 

imidlertid bekymret over, at betydelige 

forskelle i leve- og arbejdsvilkårene i EU 

udløser ufrivillig migration, hvilket 

forværrer virkningerne af den såkaldte 

hjerneflugt yderligere; 

Or. en 

 

 


