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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

17.4.2018 B8-0190/1 

Tarkistus  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Bolognan prosessin tilanne ja seuranta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että Bolognan 

prosessi on hallitustenvälinen aloite, jonka 

avulla maat pyrkivät avointa ja 

yhteistyöhön perustuvaa vuoropuhelua 

käyden saavuttamaan yhteisiä tavoitteita 

sovittujen sitoumusten avulla ja 

myötävaikuttamaan siten yhtäläisiä 

mahdollisuuksia ja laadukasta koulutusta 

tarjoavan eurooppalaisen 

korkeakoulutusalueen rakentamiseen; 

A. ottaa huomioon, että Bolognan 

prosessi on hallitustenvälinen aloite, jonka 

avulla maat pyrkivät avointa ja 

yhteistyöhön perustuvaa vuoropuhelua 

käyden saavuttamaan yhteisiä tavoitteita 

sovittujen sitoumusten avulla ja 

myötävaikuttamaan siten eurooppalaisen 

korkeakoulutusalueen rakentamiseen; ottaa 

huomioon, että laadukas korkea-asteen 

koulutus on avaintekijä pyrittäessä 

kehittämään laaja ja edistynyt 

osaamisyhteiskunta, joka viime kädessä 

edesauttaa vakaan, rauhanomaisen ja 

suvaitsevaisen yhteisön rakentamista 

varmistamalla yhtäläiset mahdollisuudet 

ja kaikkien ulottuvilla olevan laadukkaan 

koulutuksen; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Tarkistus  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Bolognan prosessin tilanne ja seuranta 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A b kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 A b. ottaa huomioon, että säästötoimet 

ovat johtaneet koulutuksen julkisen 

rahoituksen leikkaamiseen, 

ilmoittautumiskulujen nousemiseen sekä 

yksityisen sektorin läsnäolon ja 

vaikutusvallan lisääntymiseen 

koulutusalalla, ja toteaa, että Bolognan 

prosessin täytäntöönpano ei ole edistänyt 

koulutuksen julkisen ulottuvuuden 

vahvistamista vaan se on vapauttanut alaa 

entisestään; katsoo, että jäsenvaltioita ja 

komissiota olisikin kannustettava 

osoittamaan koulutukselle asianmukaiset 

taloudelliset resurssit sekä jättämään 

koulutukseen liittyvät menot julkista 

alijäämää koskevien, kasvu- ja 

vakaussopimuksen mukaisten laskelmien 

ulkopuolelle; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Tarkistus  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta 

Bolognan prosessin tilanne ja seuranta 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. korostaa tarvetta parantaa 

aliedustettujen ryhmien mahdollisuuksia 

päästä korkea-asteen koulutuksen piiriin 

erityisesti asettamalla koulutukseen 

hyväksyttyjen ja oppilaitoksista 

valmistuneiden henkilöiden määriä 

koskevia tavoitteita; korostaa, että on 

tärkeää taata pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden pääsy kaikkiin 

eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 

oppilaitoksiin ja edistää kyseistä pääsyä, 

ja muistuttaa, että eurooppalaisen korkea-

asteen koulutuksen houkuttavuuden 

taustalla on myös sen kyky kohdella 

kaikkia opiskelijoita syrjimättömästi; 

Or. en 

 

 


