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17.4.2018 B8-0190/1 

Predlog spremembe  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Izvajanje bolonjskega procesa – trenutno stanje in nadaljnje ukrepanje 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je bolonjski proces medvladna 

pobuda, s katero si države prizadevajo z 

odprtim in vključujočim dialogom in na 

podlagi mednarodno sprejetih obvez doseči 

skupne cilje in s tem prispevati k 

vzpostavitvi evropskega visokošolskega 

prostora, ki bo zagotavljal enake možnosti 

in kakovostno izobraževanje; 

A. ker je bolonjski proces medvladna 

pobuda, s katero si države prizadevajo z 

odprtim in vključujočim dialogom in na 

podlagi mednarodno sprejetih obvez doseči 

skupne cilje in s tem prispevati k 

vzpostavitvi evropskega visokošolskega 

prostora; ker je visokokakovostno 

visokošolsko izobraževanje bistvenega 

pomena za razvoj široke in napredne, na 

znanju temelječe družbe, ki navsezadnje 

prispeva k izgradnji stabilne, mirne in 

strpne skupnosti z zagotavljanjem enakih 
možnosti in vsem dostopnega 

kakovostnega izobraževanja; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.4.2018 B8-0190/2 

Predlog spremembe  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Izvajanje bolonjskega procesa – trenutno stanje in nadaljnje ukrepanje  

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ab. ker so varčevalni ukrepi pripeljali 

do zmanjševanja sredstev za javno 

izobraževanje, višjih vpisnin ter večje 

udeležbe zasebnega sektorja v 

izobraževanju in njegovega večjega vpliva 

ter ker izvajanje bolonjskega procesa ni 

vektor za spodbujanje javne razsežnosti 

izobraževanja, ampak za nadaljnjo 

liberalizacijo sektorja; ker se zato države 

članice in Komisijo spodbuja, naj 

zagotovijo ustrezna finančna sredstva in 

naj izdatke, povezane z izobraževanjem, 

izključijo iz izračuna javnega 

primanjkljaja v okviru pakta za rast in 

stabilnost; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Predlog spremembe  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Eleonora Forenza 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje 

Izvajanje bolonjskega procesa – trenutno stanje in nadaljnje ukrepanje  

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. poudarja, da je treba povečati 

dostop za slabo zastopane skupine, 

predvsem z določitvijo opredeljenih 

kvantitativnih ciljev, povezanih z 

dostopom in dokončanjem študija; 

poudarja, da je treba zagotoviti in 

spodbujati dostop beguncev in prosilcev za 

azil do vseh institucij v evropskem 

visokošolskem prostoru, ter opozarja, da 

je visokošolska izobrazba v Evropi 

privlačna tudi zato, ker je na voljo vsem 

študentom brez diskriminacije; 

Or. en 

 

 


