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Pakeitimas 1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi Bolonijos procesas yra 

tarpvyriausybinė iniciatyva, pagal kurią 

šalys per atvirą ir bendradarbiavimu 

grindžiamą dialogą siekia bendrų tikslų, 

laikydamosi tarptautiniu mastu sutartų 

įsipareigojimų, taip prisidėdamos prie 

Europos aukštojo mokslo erdvės (angl. 

EAME), kuri suteiktų lygias galimybes ir 

kokybišką švietimą, kūrimo; 

A. kadangi Bolonijos procesas yra 

tarpvyriausybinė iniciatyva, pagal kurią 

šalys, palaikydamos atvirą ir 

bendradarbiavimu grindžiamą dialogą, 

siekia bendrų tikslų, laikydamosi 

tarptautiniu mastu sutartų įsipareigojimų, 

taip prisidėdamos prie Europos aukštojo 

mokslo erdvės kūrimo; kadangi aukštos 

kokybės aukštasis mokslas yra svarbiausia 

plačių pažiūrų pažangios žinių 

visuomenės sudėtinė dalis, visuomenės, 

kuri tikrai padeda kurti stabilią, taikią ir 

tolerantišką visuomenę, užtikrindama 
lygias galimybes ir visiems prieinamą 

kokybišką švietimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Ab. kadangi pradėjus taikyti griežtas 

taupymo priemones buvo sumažintas 

viešojo švietimo sistemos finansavimas, 

padidėjo registracijos mokesčiai ir 

švietimo srityje pradėjo aktyviau dalyvauti 

bei didesnę įtaką daryti privatusis 

sektorius, ir kadangi Bolonijos procesas 

tapo ne tik visuomeninio švietimo sistemos 

aspekto stiprinimo, bet veikiau tolesnio 

sektoriaus liberalizavimo veiksniu; 

kadangi, atsižvelgiant į tai, valstybės narės 

ir Komisija raginamos skirti pakankamai 

finansinių išteklių ir išlaidų švietimui 

neįtraukti į pagal Stabilumo ir augimo 

paktą atliekamą valdžios sektoriaus 

deficito apskaičiavimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

Kultūros ir švietimo komiteto vardu 

Bolonijos proceso įgyvendinimas. Dabartinė padėtis ir tolesni veiksmai 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. pabrėžia, kad reikia padidinti 

nepakankamai atstovaujamų grupių 

galimybes, konkrečiai nustatant aiškiai 

apibrėžtus kiekybinius tikslus, susijusius 

su priėmimo į aukštąsias mokyklas ir jų 

baigimo rodikliais; pabrėžia, kad svarbu 

užtikrinti galimybes pabėgėliams ir 

prieglobsčio prašytojams patekti į visas 

Europos aukštojo mokslo erdvės 

institucijas ir tokias galimybes skatinti, ir 

primena, kad Europos aukštojo mokslo 

sistemos patrauklumas susijęs ir su jos 

pajėgumu išvengti bet kokios studentų 

diskriminacijos; 

Or. en 

 

 


