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17.4.2018 B8-0190/1 

Τροπολογία  1 

Curzio Maltese, Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια – τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδικασία της Μπολόνια είναι μια 

διακυβερνητική πρωτοβουλία μέσω της 

οποίας οι χώρες επιδιώκουν να επιτύχουν, 

με ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, 

κοινούς στόχους μέσω δεσμεύσεων που 

έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο, 

συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση του 

ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ), που θα παρέχει ίσες 

ευκαιρίες και εκπαίδευση υψηλού 

επιπέδου· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

διαδικασία της Μπολόνια είναι μια 

διακυβερνητική πρωτοβουλία μέσω της 

οποίας οι χώρες επιδιώκουν να επιτύχουν, 

με ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, 

κοινούς στόχους μέσω δεσμεύσεων που 

έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο, 

συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση του 

ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ)· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η υψηλού επιπέδου 

τριτοβάθμια εκπαίδευση συνιστά βασικό 

στοιχείο για την ανάπτυξη μιας ευρείας 

και προηγμένης κοινωνίας, βασισμένης 

στη γνώση, η οποία τελικά συμβάλλει 

στην οικοδόμηση μιας σταθερής, 

ειρηνικής και ανεκτικής κοινότητας με 

την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και 

εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου που είναι 

προσβάσιμη για όλους· 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Τροπολογία  2 

Curzio Maltese, Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια – τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Α β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 

λιτότητας έχουν οδηγήσει σε περικοπές 

της χρηματοδότησης της δημόσιας 

εκπαίδευσης, υψηλότερα τέλη εγγραφής 

και μεγαλύτερη συμμετοχή και επιρροή 

του ιδιωτικού τομέα στην εκπαίδευση, 

και ότι η εφαρμογή της διαδικασίας της 

Μπολόνια έχει αποτελέσει παράγοντα, όχι 

για την ενίσχυση της δημόσιας διάστασης 

της εκπαίδευσης, αλλά περισσότερο για 

την περαιτέρω απελευθέρωση του τομέα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 

και η Επιτροπή παροτρύνονται, 

επομένως, να διαθέσουν επαρκείς 

χρηματοδοτικούς πόρους και να 

εξαιρέσουν τις δαπάνες που σχετίζονται 

με την εκπαίδευση από τον υπολογισμό 

των δημόσιων ελλειμμάτων στο πλαίσιο 

του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης· 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Τροπολογία  3 

Curzio Maltese, Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας 

Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια – τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

ενίσχυση της πρόσβασης των 

υποεκπροσωπούμενων ομάδων, ιδίως με 

τη θέσπιση καθορισμένων ποσοτικών 

στόχων σε σχέση με τα ποσοστά 

πρόσβασης σε σπουδές και ολοκλήρωσης 

αυτών· τονίζει τη σημασία της 

εξασφάλισης και προώθησης της 

πρόσβασης σε όλα τα ιδρύματα του 

ΕΧΤΕ για τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο, και υπενθυμίζει ότι η 

«ελκυστικότητα» της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη έγκειται 

επίσης στην ικανότητα υποδοχής των 

φοιτητών χωρίς καμία διάκριση· 

Or. en 

 

 


