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24.10.2018 B8-0492/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže v EÚ28 bol v rokoch 2009 

až 20161 zaznamenaný medziročný pokles 

priemerného podielu všeobecných 

verejných výdavkov na vzdelávanie 

vyjadreného ako percento HDP; 

___________ 

1 Údaje Eurostatu. 

 

Or. en 



 

AM\1167158SK.docx  PE624.187v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

24.10.2018 B8-0492/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Hb. keďže úlohou vzdelávania je 

poskytovať vzdelávacie prostredie, ktoré 

zabezpečuje samostatnosť, tvorivosť a 

využívanie znalostí a ktoré je prístupné 

pre všetkých bez akejkoľvek 

diskriminácie; 

  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H c (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Hc. keďže „bolonský proces 

vysokoškolského vzdelávania v Európe“ 

viedol k rýchlej profesionalizácii a 

vytvoreniu konkurencie medzi kurzami s 

tendenciou prispôsobiť ich okamžitým 

potrebám „trhu“ na úkor znalostí; keďže 

to absolventom nepomohlo pri získaní 

stabilného zamestnania; keďže táto 

reforma má výrazný vplyv na kvalitu 

vzdelávania a výskumu; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H d (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Hd. keďže príležitosti v oblasti mobility 

musia byť dostupné pre všetkých; keďže 

mobilite i naďalej bránia výrazné 

prekážky, pokiaľ ide o sociálne práva, 

finančnú kapacitu dotknutých osôb a 

sociálno-kultúrne stereotypy;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. zdôrazňuje, že vzdelávanie vrátane 

vysokoškolského vzdelávania musí byť 

verejnou službou, ktorá podporuje 

kultúru, rozmanitosť a demokratické 

hodnoty, pripravuje študentov na to, aby 

sa stali aktívnymi občanmi, a umožňuje 

individuálnu a kolektívnu emancipáciu;  

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

odvetvie vzdelávania vážne zasiahli 

úsporné opatrenia; preto nesúhlasí s 

rozpočtovými škrtmi v oblasti vzdelávania 

v rôznych členských štátoch a s nárastom 

poplatkov za štúdium, ktoré vedú k 

hromadnému nárastu počtu študentov, 

ktorí sa ocitajú v neistých podmienkach 

alebo sú zadlžení a sú nútení nastúpiť do 

plateného zamestnania, aby mohli 

financovať svoje štúdium; domnieva sa, 

že tento jav má negatívny dosah na rozvoj 

sociálneho rozmeru vzdelávania, a 

pripomína potrebu primeraného 

verejného financovania univerzít, aby 

mohli plniť svoje úlohy; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. zdôrazňuje potrebu zachovania 

rozmanitosti vzdelávacích a univerzitných 

systémov, kurzov a vyučovacích metód v 

rámci Európskej únie; považuje za 

potrebné zachovať na tento účel 

vnútroštátny rámec pre diplomy a zároveň 

podporovať vzájomné uznávanie 

diplomov a kvalifikácií medzi členskými 

štátmi; 

Or. en 
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24.10.2018 B8-0492/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Nikolaos Chountis, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0492/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  4a. podporuje spravodlivý prístup k 

možnostiam v oblasti mobility pre 

všetkých; vyjadruje však znepokojenie nad 

tým, že značné rozdiely v životnej úrovni 

a pracovných podmienkach v EÚ 

spôsobujú nedobrovoľnú migráciu, čo 

ešte viac zhoršuje účinky tzv. úniku 

mozgov; 

Or. en 

 

 


