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ELŐADÓI MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY – 61. cikk (1) bekezdés

1/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY

AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS A VILÁGBAN
EDUC-V-038
Ez a módosító indítvány az 1. módosító indítványhoz
kapcsolódik.
4. pont
A következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
kiemeli, hogy a soknyelvű és soknemzetiségű
Európán belül kiemelten fontos szerep juthat
azoknak a felsőoktatási intézményeknek, amelyek
valamely kisebbség nyelvén is képzési kínálatot
nyújtanak, mivel ezekben a multikulturális
közegekben eleve legalább két európai nyelvvel
ismerkedhetnek meg a hallgatók, és ez vonzó
célponttá teheti őket a külföldi diákok mobilitási
célpontjaként;

Módosítás
kiemeli, hogy a soknyelvű és soknemzetiségű
Európán belül kiemelten fontos szerep juthat
azoknak a felsőoktatási intézményeknek, amelyek
több nyelven, beleértve a regionális és kisebbségi
nyelveket is, valamely kisebbség nyelvénis
képzési kínálatot nyújtanak, mivel ezekben a
multikulturális közegekben eleve legalább két
európai nyelvvel ismerkedhetnek meg a
hallgatók, és ez vonzóvá célponttá teheti őket a
külföldi diákok mobilitási célpontjaiként;

Indokolás
_____________
EN-HU-MG/od

1/R mód.
CDR1646-2013_00_00_TRA_AMRC

5/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY

AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS A VILÁGBAN
EDUC-V-038
Ez a módosító indítvány az 5. módosító indítványhoz
kapcsolódik.
12. pont
A következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
felhívja a figyelmet arra, hogy a KSK Alapok
programozása során egyértelműen figyelembe
kell venni a Horizont2020 és az Erasmus+
szempontjait,
ugyanakkor
a
felsőoktatás
nemzetköziesítésére
vonatkozó
stratégiák
vonatkozásában jelen közleményben ez nem
jelenik meg közvetlenül, annak ellenére, hogy a
Kohéziós Politika és felsőoktatási, kutatási és
innovációs eszközök jelentős hozzáadott értéket
képviselhetnek, amennyiben tagállami, regionális
és helyi stratégiai keretük területi szempontokat
is érvényesít

Módosítás
felhívja a figyelmet arra, hogy bár a KSK Alapok
programozása
során
a
tagállamoknak
egyértelműen figyelembe kell venniük a
Horizont2020 és az Erasmus+ szempontjait,
ugyanakkor a felsőoktatás nemzetköziesítésére
vonatkozó stratégiák vonatkozásában jelen
közleményben ez hasonló elvárás nem jelenik
meg közvetlenül, annak ellenére, hogy a
Kohéziós Politika és a felsőoktatási, kutatási és
innovációs eszközök jelentős hozzáadott értéket
képviselhetnek, amennyiben tagállami, regionális
és helyi stratégiai keretük területi szempontokat
is érvényesít;

Indokolás

_____________

EN-HU-MG/od

5/R mód.
CDR1646-2013_00_00_TRA_AMRC

8/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY

AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS A VILÁGBAN
EDUC-V-038
Ez a módosító indítvány a 8. módosító indítványhoz
kapcsolódik.
16. pont
A következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
kiemelten fontosnak tartja, hogy a helyi és
különösen
a
regionális
önkormányzatok,
hatóságok szerepét hangsúlyozza a Bizottság
közleménye, és megállapítja, hogy ebben a
tekintetben következetesen jár el, amennyiben az
U-Multirank rendszer figyelembe veszi a
felsőoktatási
intézmények
regionális
beágyazottságának szempontját is;

Módosítás
sajnálja kiemelten fontosnak tartja, hogy a
Bizottság közleményében nem részletezi
megfelelően történik külön utalás a helyi és
különösen aregionális önkormányzatoknak a
felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése
folyamatában
betöltött
kulcsfontosságú,
hatóságok szerepéret.t hangsúlyozza a Bizottság
közleménye, és megállapítja, hogy ebben a
tekintetben következetesen jár el, amennyiben Ez
összhangban állt volna az U-Multirank rendszer
filozófiájával, amely figyelembe veszi a
felsőoktatási
intézmények
regionális
beágyazottságának szempontját is;

Indokolás
_____________

EN-HU-MG/od

8/R mód.
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9/R MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

BORBOLY

AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁS A VILÁGBAN
EDUC-V-038
Ez a módosító indítvány a 9. módosító indítványhoz
kapcsolódik.
23. pont
A következőképpen módosítandó:
Véleménytervezet
javasolja, hogy a tagállamok a kettős
finanszírozás elkerülésével, a vonatkozó európai
jogelvek betartásával, dolgozzanak ki olyan
országos, vagy akár egyes sajátos helyzetben lévő
régiókat kiemelten segítő programokat és
támogatási formákat, amelyek hozzásegíthetik a
helyi és regionális szintű felsőoktatási
intézményeket nemzetköziesítési stratégiáik
megvalósításához;

Módosítás
javasolja, hogy a tagállamok a kettős
finanszírozás elkerülésével, a vonatkozó európai
jogelvek betartásával, dolgozzanak ki olyan
országos, vagy akár egyes sajátos helyzetben lévő
régiókat kiemelten segítő programokat és
támogatási formákat dolgozzanak ki, amelyek
hozzásegíthetik a helyi és regionális szintű
felsőoktatási intézményeket nemzetköziesítési
stratégiáik megvalósításához;

Indokolás
_____________
EN-HU-MG/od

9/R mód.
CDR1646-2013_00_00_TRA_AMRC

