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17.4.2018 B8-0190/1 

Pozměňovací návrh  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že boloňský 

proces je mezivládní iniciativa, s jejíž 

pomocí se země snaží dosáhnout 

společných cílů otevřeného a skupinového 

dialogu prostřednictvím mezinárodně 

dohodnutých závazků, a tím přispívají k 

vytvoření Evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělávání (EHEA), 

který nabízí rovné příležitosti a kvalitní 

vzdělávání; 

A. vzhledem k tomu, že boloňský 

proces je mezivládní iniciativa, s jejíž 

pomocí se země snaží dosáhnout 

společných cílů otevřeného a skupinového 

dialogu prostřednictvím mezinárodně 

dohodnutých závazků, a tím přispívají k 

vytvoření Evropského prostoru 

vysokoškolského vzdělávání (EHEA); 

vzhledem k tomu, že kvalitní vyšší 

vzdělávání je jedním z hlavních faktorů 

rozvoje široké, rozvinuté společnosti 

založené na znalostech, která v konečném 

důsledku přispívá k budování pokojné, 

tolerantní komunity tím, že zajišťuje 
rovné příležitosti a kvalitní vzdělávání 

přístupné pro všechny; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Pozměňovací návrh  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ab. vzhledem k tomu, že úsporná 

opatření způsobila škrty ve veřejném 

školství, zvyšování školného a 

intenzivnější zapojení a vliv soukromého 

sektoru ve vzdělávání, a vzhledem k tomu, 

že boloňský proces není nástrojem k 

posilování veřejného rozměru vzdělávání, 

ale spíše k další liberalizaci tohoto 

odvětví; vzhledem k tomu, že členské státy 

a Komise by proto měly poskytovat na 

vzdělávání přiměřené finanční zdroje a 

vyjmout výdaje na vzdělávání z výpočtu 

veřejných schodků pro účely Paktu 

stability a růstu; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Pozměňovací návrh  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

za Výbor pro kulturu a vzdělávání 

Provádění boloňského procesu – aktuální stav a navazující opatření 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. zdůrazňuje, že je zapotřebí rozšířit 

přístup nedostatečně zastoupených 

skupin, zejména stanovením 

kvantitativních cílů přístupu ke vzdělávání 

a jeho dokončení; zdůrazňuje, že je 

důležité zaručit a podporovat přístup 

uprchlíků a žadatelů o azyl ke všem 

institucím v Evropském prostoru 

vysokoškolského vzdělávání (EHEA), a 

připomíná, že „atraktivita“ vyššího 

vzdělávání v Evropě spočívá rovněž v jeho 

schopnosti přijímat studenty bez jakékoli 

diskriminace; 

Or. en 

 

 


