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17.4.2018 B8-0190/1 

Amendement  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

De uitvoering van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat het 

Bolognaproces een intergouvernementeel 

initiatief is waarmee landen ernaar streven 

om via een open en op samenwerking 

gebaseerde dialoog gemeenschappelijke 

doelstellingen te realiseren door middel 

van internationaal overeengekomen 

verbintenissen, en aldus bij te dragen aan 

de totstandbrenging van de Europese 

hogeronderwijsruimte (EHOR), die gelijke 

kansen en hoogwaardig onderwijs biedt; 

A. overwegende dat het 

Bolognaproces een intergouvernementeel 

initiatief is waarmee landen ernaar streven 

om via een open en op samenwerking 

gebaseerde dialoog gemeenschappelijke 

doelstellingen te realiseren door middel 

van internationaal overeengekomen 

verbintenissen, en aldus bij te dragen aan 

de totstandbrenging van de Europese 

hogeronderwijsruimte (EHOR); 

overwegende dat hoogwaardig hoger 

onderwijs een essentiële component is in 

de ontwikkeling van een brede en 

geavanceerde kennismaatschappij, die er 

uiteindelijk toe bijdraagt dat er een 

stabiele, vreedzame en verdraagzame 

samenleving wordt opgebouwd doordat zij 

gelijke kansen waarborgt en hoogwaardig 

onderwijs dat voor iedereen toegankelijk 

is; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Amendement  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

De uitvoering van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat 

bezuinigingsmaatregelen geresulteerd 

hebben in besnoeiingen op het onderwijs, 

hogere inschrijfgelden en een grotere rol 

en invloed van de particuliere sector in 

het onderwijs, en dat de tenuitvoerlegging 

van het proces van Bologna niet heeft 

geleid tot versterking van de publieke 

dimensie van het onderwijs, maar eerder 

tot verdere liberalisering van de sector; 

overwegende dat de lidstaten en de 

Commissie er daarom toe moeten worden 

aangemoedigd om voldoende financiële 

middelen toe te wijzen en 

onderwijsuitgaven niet mee te tellen bij de 

berekening van staatsschulden in het 

kader van het stabiliteits- en groeipact; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Amendement  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

namens de Commissie cultuur en onderwijs 

De uitvoering van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. benadrukt dat 

ondervertegenwoordigde groepen meer 

toegang moeten krijgen, meer bepaald 

door vaste kwantitatieve doelen vast te 

stellen voor toegangs- en 

voltooiingspercentages; benadrukt dat het 

van belang is de toegang van 

vluchtelingen en asielzoekers tot alle 

instellingen in de EHOR te waarborgen 

en te bevorderen, en herinnert eraan dat 

de "aantrekkelijkheid" van hoger 

onderwijs in Europa ook afhangt van de 

mate waarin dit zonder enige vorm van 

discriminatie alle studenten kan 

bedienen; 

Or. en 

 

 


