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17.4.2018 B8-0190/1 

Poprawka  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że proces 

boloński to inicjatywa międzyrządowa, 

dzięki której – w drodze otwartego dialogu 

i współpracy – państwa zamierzają 

zrealizować wspólne cele za 

pośrednictwem zobowiązań ustalonych na 

szczeblu międzynarodowym, przyczyniając 

się w ten sposób do budowy europejskiego 

obszaru szkolnictwa wyższego, który 

zapewni równe szanse i wysokiej jakości 

edukację; 

A. mając na uwadze, że proces 

boloński to inicjatywa międzyrządowa, 

dzięki której – w drodze otwartego dialogu 

i współpracy – państwa zamierzają 

zrealizować wspólne cele za 

pośrednictwem zobowiązań ustalonych na 

szczeblu międzynarodowym, przyczyniając 

się w ten sposób do budowy europejskiego 

obszaru szkolnictwa wyższego; mając na 

uwadze, że wysokiej jakości wyższe 

wykształcenie to kluczowy element 

rozwoju otwartego, zaawansowanego 

społeczeństwa opartego na wiedzy, i w 

końcowym rozrachunku przyczynia się do 

budowy stabilnej, pokojowej i 

tolerancyjnej społeczności, ponieważ 

zapewnia wszystkim równe szanse i 

wysokiej jakości edukację;  

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Poprawka  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania 

Projekt rezolucji 

Motyw A b  (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ab. mając na uwadze, że polityka 

oszczędnościowa powoduje cięcia środków 

na edukację publiczną, skutkuje wyższymi 

opłatami za czesne i zwiększeniem 

zaangażowania i wpływu prywatnego 

sektora na edukację, oraz mając na 

uwadze, że wdrażanie procesu 

bolońskiego nie jest motorem zmian 

prowadzących do pogłębienia publicznego 

wymiaru edukacji, lecz raczej do dalszej 

liberalizacji tego sektora; mając na 

uwadze, że państwa członkowskie i 

Komisja są w związku z tym zachęcane do 

przeznaczania odpowiednich środków 

finansowych i do nieuwzględniania 

wydatków na edukację podczas obliczania 

deficytu publicznego w ramach paktu 

stabilności i wzrostu; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Poprawka  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

w imieniu Komisji Kultury i Edukacji 

Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 9a. podkreśla konieczność ułatwienia 

dostępu grupom niedostatecznie 

reprezentowanym, w szczególności dzięki 

wyznaczeniu określonych docelowych 

kwot osób przyjmowanych i absolwentów; 

podkreśla znaczenie zagwarantowania 

uchodźcom i osobom ubiegającym się o 

azyl dostępu do wszystkich instytucji w 

ramach europejskiego obszaru 

szkolnictwa wyższego i wspierania takiego 

dostępu, oraz przypomina, że o 

atrakcyjności wyższego wykształcenia w 

Europie stanowi jej zdolność do 

przyjmowania studentów w oparciu o brak 

jakiejkolwiek dyskryminacji; 

Or. en 

 

 


