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24.10.2018 B8-0492/4 

Ändringsförslag  4 

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

Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ha. De genomsnittliga offentliga 

utbildningsanslagen uttryckt som 

procentandel av BNP sjönk varje år 

mellan 2009 och 2016 i EU-281. 

 ___________ 

1 Uppgifter från Eurostat. 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/5 

Ändringsförslag  5 

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

Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 

Förslag till resolution 

Skäl Hb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Hb. Utbildningens roll är att 

tillhandahålla en inlärningsmiljö som 

möjliggör självständighet, kreativitet och 

utnyttjande av kunskap och som är 

tillgänglig för alla utan diskriminering. 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Ändringsförslag  6 

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

Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 

Förslag till resolution 

Skäl Hc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Hc. ”Bolognaprocessen i högre 

utbildning i Europa” har lett till en snabb 

professionalisering och till konkurrens 

mellan olika utbildningar. Det har blivit 

vanligare att anpassa utbildningarna till 

”marknadens” omedelbara behov och att 

tumma på kunskapskraven. En följd av 

detta är att det har blivit svårare för 

utexaminerade studenter att hitta fasta 

jobb. Kvaliteten på utbildning och 

forskning har påverkats kraftigt av denna 

reform. 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Ändringsförslag  7 

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

Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 

Förslag till resolution 

Skäl Hd (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Hd. Alla måste ha tillgång till 

möjligheter till rörlighet. Det finns 

fortfarande stora hinder för rörligheten 

när det gäller sociala rättigheter, de 

berörda personernas ekonomiska 

kapacitet och sociokulturella stereotyper.  

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

24.10.2018 B8-0492/8 

Ändringsförslag  8 

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

Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet betonar att 

utbildning, inklusive högre utbildning, 

måste vara en offentlig tjänst som främjar 

kultur, mångfald och demokratiska 

värden, förbereder studenter att bli aktiva 

medborgare och tillåter individuell och 

kollektiv frigörelse.  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Ändringsförslag  9 

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

Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  2a. Europaparlamentet beklagar att 

utbildningssektorn har drabbats hårt av 

åtstramningsåtgärder. Parlamentet 

motsätter sig därför de 

budgetnedskärningar som flera 

medlemsstater infört på 

utbildningsområdet, och vänder sig även 

emot de höjda terminsavgifterna, som 

leder till en massiv ökning av antalet 

studenter som befinner sig i en utsatt 

situation eller som har skulder och 

tvingas förvärvsarbeta för att finansiera 

sina studier. Parlamentet anser att dessa 

företeelser har negativa konsekvenser för 

utvecklingen av utbildningens sociala 

dimension, och påminner om att det krävs 

lämplig offentlig finansiering för att 

universiteten ska kunna fylla sin 

funktion. 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Ändringsförslag  10 

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

Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet betonar 

behovet av att bevara mångfalden i 

utbildnings- och universitetssystemen, 

kursutbuden och undervisningsmetoderna 

i EU. Det är nödvändigt att behålla en 

nationell ram för examensbevis i detta 

syfte och att samtidigt främja ett 

ömsesidigt erkännande av examensbevis 

och kvalifikationer mellan 

medlemsstaterna. 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Ändringsförslag  11 

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

Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  4a. Europaparlamentet stöder en 

rättvis tillgång till möjligheter till 

rörlighet för alla. Parlamentet befarar 

dock att de betydande skillnaderna i 

levnads- och arbetsvillkor i EU ger 

upphov till ofrivillig migration och 

därmed ytterligare förvärrar effekterna av 

den så kallade kunskapsflykten. 

Or. en 

 

 


