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17.4.2018 B8-0190/1 

Ändringsförslag  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Bolognaprocessen är ett 

mellanstatligt initiativ genom vilket länder 

försöker att med hjälp av en öppen och 

samarbetsinriktad dialog uppnå 

gemensamma mål med internationellt 

överenskomna åtaganden, och på så sätt 

bidra till att skapa ett europeiskt område 

för högre utbildning som garanterar lika 

möjligheter och utbildning av hög kvalitet. 

A. Bolognaprocessen är ett 

mellanstatligt initiativ genom vilket länder 

försöker att med hjälp av en öppen och 

samarbetsinriktad dialog uppnå 

gemensamma mål med internationellt 

överenskomna åtaganden, och på så sätt 

bidra till att skapa ett europeiskt område 

för högre utbildning. Högre utbildning av 

hög kvalitet är en förutsättning för att 

skapa ett brett och avancerat 

kunskapssamhälle, som i slutändan bidrar 

till att skapa ett stabilt, fredligt och 

tolerant samhälle genom att garantera att 
lika möjligheter och utbildning av hög 

kvalitet är tillgänglig för alla. 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Ändringsförslag  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning 

Förslag till resolution 

Skäl Ab (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ab. Åtstramningsåtgärder har lett till 

ekonomiska nedskärningar i det 

offentliga utbildningssystemet, högre 

inskrivningsavgifter och ett större 

engagemang och inflytande från den 

privata sektorns sida i utbildning, och 

genomförandet av Bolognaprocessen har 

inte betytt en ökad offentlig dimension av 

utbildning, utan en ytterligare 

liberalisering av den. Medlemsstaterna 

och kommissionen uppmanas därför att 

anslå tillräckliga ekonomiska resurser, 

och att utesluta utbildningsrelaterade 

utgifter från beräkningen av offentliga 

underskott inom ramen för tillväxt- och 

stabilitetspakten. 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Ändringsförslag  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

för utskottet för kultur och utbildning 

Genomförandet av Bolognaprocessen – lägesrapport och uppföljning 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet understryker 

behovet av ökat tillträde för 

underrepresenterade grupper, särskilt 

genom att fastställa kvantitativa mål som 

avser den andel personer som har tillgång 

till och slutför en utbildning. Parlamentet 

betonar betydelsen av att garantera och 

främja tillträde för flyktingar och 

asylsökande till alla institutioner i det 

europeiska området för högre utbildning, 

och påminner om att den högre 

utbildningens ”attraktivitet” i Europa 

också är beroende av möjligheterna att 

utan diskriminering tillgodose de 

studerandes behov. 

Or. en 

 

 


