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Petra Kammerevert 

for Kultur- og Uddannelsesudvalget 

Gennemførelsen af Bolognaprocessen – status og opfølgning 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at 

Bolognaprocessen er et mellemstatsligt 

initiativ, hvormed landene med en åben og 

samarbejdsorienteret dialog tilstræber at nå 

fælles mål gennem internationalt aftalte 

forpligtelser og således bidrage til 

opbygningen af det europæiske område for 

videregående uddannelse (EHEA), som 

skaber lige muligheder og uddannelse af 

høj kvalitet; 

A. der henviser til, at 

Bolognaprocessen er et mellemstatsligt 

initiativ, hvormed landene med en åben og 

samarbejdsorienteret dialog tilstræber at nå 

fælles mål gennem internationalt aftalte 

forpligtelser og således bidrage til 

opbygningen af det europæiske område for 

videregående uddannelse (EHEA); der 

henviser til, at videregående uddannelse 

af høj kvalitet er et centralt element i 

udviklingen af et bredt og avanceret 

videnbaseret samfund, hvilket i sidste 

ende bidrager til opbygningen af et stabilt, 

fredeligt og tolerant samfund ved at sikre 
lige muligheder og uddannelse af høj 

kvalitet, som er tilgængelig for alle; 

Or. en 
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Betragtning A b (ny) 
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 Ab. der henviser til, at 

spareforanstaltninger har medført 

nedskæringer i finansieringen af offentlig 

undervisning, højere 

indskrivningsgebyrer og større deltagelse 

af og indflydelse fra den private 

uddannelsessektors side, og der henviser 

til, at gennemførelsen af 

Bolognaprocessen ikke har ført til en 

forstærkning af den offentlige dimension 

af uddannelse, men snarere en yderligere 

liberalisering af sektoren; der henviser til, 

at medlemsstaterne og Kommissionen 

derfor opfordres til at afsætte 

tilstrækkelige finansielle ressourcer og til 

at udelukke uddannelsesrelaterede 

udgifter fra beregningen af det offentlige 

underskud inden for rammerne af 

stabilitets- og vækstpagten; 

Or. en 
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 9a. understreger behovet for øget 

adgang til underrepræsenterede grupper, 

navnlig ved at fastsætte definerede 

kvantitative mål vedrørende adgang og 

gennemførelsesprocenter; understreger 

vigtigheden af at sikre og fremme 

flygtninges og asylansøgeres adgang til 

alle institutioner inden for det europæiske 

område for videregående uddannelse 

(EHEA) og minder om, at 

"tiltrækningskraften" ved videregående 

uddannelse i Europa også afhænger af 

dets evne til at tage imod studerende uden 

nogen form for forskelsbehandling; 

Or. en 

 

 


