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17.4.2018 B8-0190/1 

Alteração  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

A implementação do Processo de Bolonha – ponto da situação e acompanhamento 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que o Processo de 

Bolonha é uma iniciativa 

intergovernamental no âmbito da qual os 

países visam alcançar objetivos comuns, 

através de um diálogo aberto e 

colaborativo, e com base em compromissos 

acordados internacionalmente, 

contribuindo, dessa forma, para a 

edificação do Espaço Europeu do Ensino 

Superior (EEES), que proporciona a 

igualdade de oportunidades e a qualidade 

em matéria de educação; 

A. Considerando que o Processo de 

Bolonha é uma iniciativa 

intergovernamental no âmbito da qual os 

países visam alcançar objetivos comuns, 

através de um diálogo aberto e 

colaborativo, e com base em compromissos 

acordados internacionalmente, 

contribuindo, dessa forma, para a 

edificação do Espaço Europeu do Ensino 

Superior (EEES); que o ensino superior de 

elevada qualidade é um elemento 

essencial do desenvolvimento de uma 

sociedade abrangente e avançada baseada 

no conhecimento, que contribui, em 

última instância, para a construção de 

uma comunidade estável, pacífica e 

tolerante, ao assegurar a igualdade de 

oportunidades e uma educação de 

qualidade acessível a todos; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Alteração  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

A implementação do Processo de Bolonha – ponto da situação e acompanhamento 

Proposta de resolução 

Considerando A-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-B. Considerando que as medidas de 

austeridade redundaram em cortes no 

financiamento do ensino público, em 

despesas de inscrição mais elevadas e no 

aumento da participação e da influência 

do setor privado na educação; que a 

implementação do Processo de Bolonha 

tem sido veículo de uma maior 

liberalização do setor e não do reforço da 

dimensão pública da educação; que os 

Estados-Membros e a Comissão são, por 

conseguinte, incentivados a afetar 

recursos financeiros adequados e a 

excluir despesas relacionadas com a 

educação do cálculo dos défices públicos 

no quadro do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Alteração  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

em nome da Comissão da Cultura e da Educação 

A implementação do Processo de Bolonha – ponto da situação e acompanhamento 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Sublinha a necessidade de um 

maior acesso por parte de grupos 

subrepresentados, designadamente 

através da fixação de objetivos definidos 

quantitativos relacionados com as taxas 

de acesso e de conclusão; salienta a 

importância de garantir e de promover o 

acesso dos refugiados e dos requerentes 

de asilo a todas as instituições do EEES e 

recorda que a «atratividade» do ensino 

superior na Europa também se deve à sua 

capacidade de abranger estudantes sem 

qualquer discriminação; 

Or. en 

 

 


