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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.4.2018 B8-0190/1 

Muudatusettepanek  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel 

Bologna protsessi rakendamise seis ja järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et Bologna protsess on 

valitsustevaheline algatus, millega riigid 

soovivad avatud ja koostööl põhinevat 

dialoogi kasutades rahvusvaheliselt kokku 

lepitud kohustuste kaudu saavutada ühiseid 

eesmärke, aidates seeläbi üles ehitada 

Euroopa kõrgharidusruumi, mis pakub 

võrdseid võimalusi ja kvaliteetset haridust; 

A. arvestades, et Bologna protsess on 

valitsustevaheline algatus, millega riigid 

soovivad avatud ja koostööl põhinevat 

dialoogi kasutades rahvusvaheliselt kokku 

lepitud kohustuste kaudu saavutada ühiseid 

eesmärke, aidates seeläbi üles ehitada 

Euroopa kõrgharidusruumi; arvestades, et 

kvaliteetne kõrgharidus on laiapõhjalise 

ja edasijõudnud teadmusühiskonna 

kujundamise oluline osa, mis 

lõppkokkuvõttes toetab stabiilse, 

rahumeelse ja salliva kogukonna loomist, 

tagades võrdsed võimalused ja kõigile 

juurdepääsetava kvaliteetse hariduse; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel 

Bologna protsessi rakendamise seis ja järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 A b. arvestades, et kokkuhoiumeetmed 

on kaasa toonud avalik-õigusliku 

hariduse rahastamiskärped, kõrgemad 

immatrikuleerimistasud ning erasektori 

suurema osaluse ja mõju hariduse 

valdkonnas; arvestades, et Bologna 

protsessi rakendamine ei ole soodustanud 

mitte hariduse avaliku mõõtme 

tugevdamist, vaid pigem sektori täiendavat 

liberaliseerimist; arvestades, et 

liikmesriike ja komisjoni kutsutakse 

seetõttu üles eraldama piisavad rahalised 

vahendid ning mitte arvestama 

haridusega seotud kulusid stabiilsuse ja 

kasvu pakti raames avaliku sektori 

puudujäägi arvutamisel; 

Or. en 



 

AM\1151282ET.docx  PE618.442v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.4.2018 B8-0190/3 

Muudatusettepanek  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel 

Bologna protsessi rakendamise seis ja järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 9 a. toonitab, et alaesindatud rühmade 

juurdepääsu tuleb parandada, seades 

kindlaksmääratud kvantitatiivsed 

eesmärgid, mis on seotud juurdepääsu ja 

õpingute lõpuleviimise määradega; 

rõhutab, et oluline on tagada pagulastele 

ja varjupaigataotlejatele juurdepääs 

kõigile Euroopa kõrgharidusruumi 

asutustele ja seda edendada, ning tuletab 

meelde, et Euroopa kõrghariduse n-ö 

atraktiivsus seisneb ka suutlikkuses 

pakkuda õppimisvõimalusi ilma 

diskrimineerimiseta; 

Or. en 

 

 


