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21.4.2015 A8-0121/1 

Pozmeňujúci návrh  1 
Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Emmanouil Glezos, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marisa 
Matias, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Opatrenia nadväzujúce na vykonávanie bolonského procesu 
[2015/2039(INI)] 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 
nelegislatívneho uznesenia A8–0121/2015 

o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, a najmä na jej článok 26, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej článok 14, 

– so zreteľom na spoločnú deklaráciu zo Sorbonny o harmonizácii štruktúry európskeho 
systému vysokoškolského vzdelávania, ktorú 25. mája 1998 podpísali v Paríži štyria 
ministri zodpovední za vysokoškolské vzdelávanie Francúzska, Nemecka, Talianska 
a Spojeného kráľovstva (Sorbonnská deklarácia)1, 

– so zreteľom na spoločnú deklaráciu, ktorú v Bologni podpísali 19. júna 1999 ministri 
školstva z 29 európskych krajín (Bolonská deklarácia)2, 

– so zreteľom na komuniké konferencie ministrov zodpovedných za vysokoškolské 
vzdelávanie z 19. mája 2001 v Prahe, 

– so zreteľom na komuniké vydané konferenciou ministrov zodpovedných za 
vysokoškolské vzdelávanie z 28. – 29. apríla 2009 v Leuvene a v Louvain-la-Neuve3, 

– so zreteľom na Budapeštiansko-viedenskú deklaráciu z 12. marca 2010, ktorú prijali 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf. 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf. 
 
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf. 
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ministri školstva zo 47 krajín a ktorou sa oficiálne zaviedol európsky priestor 
vysokoškolského vzdelávania (EHEA)1, 

– so zreteľom na komuniké vydané konferenciou ministrov a tretím bolonským 
politickým fórom, ktoré sa konali 26. – 27. apríla 2012 v Bukurešti2, 

– so zreteľom na stratégiu mobility 2020 pre európsky priestor vysokoškolského 
vzdelávania (EHEA) prijatú na konferencii ministrov EHEA, ktorá sa konala 
v Bukurešti 26. a 27. apríla 20123, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 
2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií 
a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom 
informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)4, 

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 28. septembra 2005 
o uľahčení vydávania jednotných krátkodobých víz členskými štátmi výskumným 
pracovníkom z tretích krajín, ktorí sa pohybujú v Spoločenstve s cieľom uskutočňovať 
vedecký výskum5, 

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 15. februára 2006 
o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečovania kvality vyššieho vzdelávania6, 

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho Parlamentu a Rady z 23. apríla 2008 
o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie7, 

– so zreteľom na závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku 
spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)8, 

– so zreteľom na závery Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na 
zasadnutí Rady 26. novembra 2009, o posilnení úlohy vzdelávania v plne funkčnom 
vedomostnom trojuholníku9, 

– so zreteľom na závery Rady z 11. mája 2010 o internacionalizácii vysokoškolského 
vzdelávania10, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 28. júna 2011 o politikách na zníženie predčasného 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf. 
3 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf. 
4 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 132. 
5 Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 23. 
6 Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 60. 
7 Ú. v. EÚ C 111, 6.5.2008, s. 1. 
8 Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2. 
9 Ú. v. EÚ C 302, 12.12.2009, s. 3. 
10 Ú. v. EÚ C 135, 26.5.2010, s. 12. 



 

AM\1058732SK.doc  PE555.130v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

ukončovania školskej dochádzky1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 28. júna 2011 s názvom Mládež v pohybe – 
podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí2, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2006 s názvom Uskutočňovanie 
programu modernizácie univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie (COM(2006)0208), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020 – 
Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
(COM(2010)2020), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (COM(2010)0245/2), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Podpora rastu 
a zamestnanosti – program modernizácie európskych systémov vysokoškolského 
vzdelávania (COM(2011)0567), 

– so zreteľom na správu s názvom Vysokoškolské vzdelávanie v Európe 2009: vývoj 
v rámci bolonského procesu (Eurydice, Európska komisia, 2009)3, 

– so zreteľom na správu s názvom Sústredenie sa na vysokoškolské vzdelávanie v Európe 
2010: vplyv bolonského procesu (Eurydice, Európska komisia, 2010)4, 

– so zreteľom na správu s názvom Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania v roku 
2012: správa o vykonávaní bolonského procesu (Eurydice, Európska komisia, 2012)5, 

– so zreteľom na prieskum Eurobarometer z roku 2007 o reforme vysokého školstva 
medzi učiteľmi6, 

– so zreteľom na prieskum Eurobarometer z roku 2009 o reforme vysokého školstva 
medzi študentmi7, 

– so zreteľom na publikáciu Eurostatu zo 16. apríla 2009 s názvom Bolonský proces 
v európskom vysokom školstve – kľúčové ukazovatele sociálneho rozmeru a mobility8, 

– so zreteľom na konečnú správu medzinárodnej konferencie o financovaní 
vysokoškolského vzdelávania, ktorá sa konala v Jerevane v Arménsku 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 191, 1.7.2011, s. 1. 
2 Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2011, s. 1. 
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099SK.pdf. 
4 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf. 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138FR.pdf. 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf. 
8 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-
4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0. 
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8. až 9. septembra 20111, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. septembra 2008 o bolonskom procese a mobilite 
študentov2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o dialógu medzi univerzitami a 
podnikmi: nové partnerstvo pre modernizáciu európskych univerzít3, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2012 o prispievaní európskych inštitúcií 
k upevneniu a pokroku bolonského procesu4, 

– so zreteľom na Európsky fond pre strategické investície (EFSI)5, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A8-0121/2015), 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

A. keďže ciele bolonského procesu – zjednodušiť možnosť odísť z jednej krajiny do druhej 
za štúdiom alebo prácou, zatraktívniť vysokoškolské vzdelávanie v Európe tak, aby 
mnoho ľudí pochádzajúcich z tretích krajín prišlo do Európy aj s cieľom študovať 
a/alebo pracovať, zabezpečiť, aby európsky priestor vysokoškolského vzdelávania 
poskytol Európe pevný základ špičkových poznatkov vysokej kvality, a zaistiť, aby sa 
Európa vyvíjala ako pokojná a tolerantná spoločnosť – sú naďalej aktuálne, ale keďže je 
potrebné ich vyhodnotenie a preskúmanie s cieľom zistiť, v akej miere sa tieto ciele 
dosiahli alebo nedosiahli; 

B. keďže význam bolonského procesu v súčasnej hospodárskej situácii by mal spočívať 
v plnení cieľov rozvoja najvyššej možnej úrovne znalostí a inovácií pre občanov 
prostredníctvom širokého prístupu k vzdelaniu a jeho neustálej aktualizácie; keďže 
zavedenie bolonského procesu v európskych a mimoeurópskych krajinách naopak 
spôsobilo liberalizáciu vysokoškolského vzdelávania, zvyšovanie nákladov na zápis a 
rastúci vplyv podnikov v samotných správnych radách, a to často na úkor cieľa verejnej 
služby, ktorou by malo byť vysokoškolské vzdelávanie;  

C. keďže väčšina ľudí, ktorí získali vysokoškolský diplom, musí prejsť po jeho získaní 
fázou neistoty, ktorá trvá niekoľko mesiacov až rokov a v priebehu ktorej absolventi 
vystriedajú stáže, neisté zamestnanie a zamestnanie, ktoré si vyžaduje kvalifikáciu pod 
úrovňou získaného diplomu; keďže pokiaľ ide o cieľ, ktorým je zníženie nesúladu 
medzi ponúkanými a požadovanými kvalifikáciami v EÚ, nebol bolonský reformný 
proces doteraz veľmi úspešný;  

D. keďže problém nezamestnanosti mladých ľudí sa od začiatku krízy v roku 2008 výrazne 
nezlepšil; keďže na konci roku 2014 bolo v EÚ asi 5 miliónov nezamestnaných 

                                                 
1 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253. 
2 Ú. v. EÚ C 8 E, 14.1.2010, s. 18. 
3 Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 95. 
4 Ú. v. EÚ C 251 E, 31.8.2013, s. 24. 
5 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 (COM(2015)0010). 
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mladých ľudí vo veku do 25 rokov, čo predstavuje 21,7 % mieru; keďže v niektorých 
európskych krajinách prekročila miera nezamestnanosti mladých ľudí úroveň 50 %; 
keďže rozsiahle znižovanie rozpočtu, ku ktorému dochádza v niektorých členských 
štátoch v oblasti vzdelávania, a neustále zvyšovanie výdavkov súvisiacich so vzdelaním 
vedú k masívnemu zvyšovaniu počtu zadlžených študentov, ktorí sa ocitajú v neistej 
situácii a ktorí si musia hľadať platené zamestnanie, aby mohli financovať svoje štúdiá;  

E. keďže univerzity sú už takmer tisíc rokov významným aspektom európskeho dedičstva, 
ktorých význam ako hybnej sily pokroku v spoločnosti sa nedá obmedziť na ich 
hospodársky prínos a ktorých rozvoj nemožno podmieňovať výlučne hospodárskymi 
potrebami; keďže slovami filozofa by „hlavnou črtou univerzít malo byť hľadanie 
pravdy a krásy“, popri ich povinnosti, ktorou je príprava nových odborníkov, vedcov, 
inžinierov, učiteľov, lekárov, politikov a občanov;  

F. keďže je dôležité považovať univerzity vo svojom celku (študentov, učiteľov 
a nepedagogických zamestnancov) za skutočných kľúčových aktérov reforiem 
vysokého školstva, ktorých úloha presahuje podporné úlohy v oblasti koordinácie, 
regulácie a zdrojov regionálnych a vnútroštátnych inštitúcií; keďže bolonský proces sa 
stretol s odporom veľkej časti univerzitnej obce; keďže v rôznych európskych krajinách 
bolo zaznamenaných množstvo prípadov sociálnej mobilizácie proti reformám 
spojeným s bolonským procesom a s nimi spojenej liberalizácie vysokoškolského 
vzdelávania; 

G. keďže táto medzivládna iniciatíva nedokázala poskytnúť spoločné európske riešenie 
vážnych problémov v mnohých krajinách, ale naopak, vystupňovala nerovnosti, pokiaľ 
ide o prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu; 

H. keďže jedným z cieľov bolonského procesu je podporovať mobilitu 
a internacionalizáciu, zabezpečiť kompatibilitu a porovnateľnosť noriem a kvality 
rôznych systémov vysokoškolského vzdelávania pri súčasnom rešpektovaní autonómie 
univerzít, a tak pomôcť vytvoriť skutočne demokratický európsky priestor, ktorý 
ponúka rovnaké príležitosti všetkým občanom; keďže ešte stále existujú výrazné 
prekážky mobility, pokiaľ ide o sociálne práva, finančné možnosti dotknutých 
jednotlivcov a sociálnokultúrne stereotypy, a v dôsledku toho môžu výhody mobility 
využívať len 3 % študentov; 

I. keďže je potrebné vykonať hodnotenie pokroku i zlyhaní za uplynulých 15 rokov, 
v ktorom sa zohľadnia výsledky z hľadiska medziregionálnej spolupráce, ako aj zistené 
pretrvávajúce problémy a protiklady, ako aj nerovnaké výsledky v dosahovaní 
stanovených cieľov; 

J. keďže je nevyhnutná pretrvávajúca a zvýšená verejná finančná podpora vzdelávania 
a odbornej prípravy vrátane odborného vzdelávania, znalostí a výskumu, najmä v týchto 
časoch hospodárskej krízy; 

K. keďže v rámci tohto kontextu, ktorý sa neustále vyvíja, je potrebné poučiť sa z 
neúspechu tohto procesu, ukončiť ho a uznať, že bezplatné verejnoprávne 
vysokoškolské vzdelávanie, ktoré je dostupné pre všetkých a umožňuje individuálnu aj 
kolektívnu emancipáciu podporujúcu rozvoj každej krajiny a spoločnosti ako celku, je 
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prvoradé; 

Úloha bolonského procesu 

1. konštatuje, že vzdelanie a výskum sú jedným z hlavných pilierov každej spoločnosti a 
že by mali patriť medzi verejné služby a podporovať kultúru, rozmanitosť a 
demokratické hodnoty, aby pripravovali študentov na to, aby sa stali aktívnymi 
občanmi, a umožňovali individuálnu a kolektívnu emancipáciu;  zdôrazňuje, že väčšie 
vládne investície do vzdelávania majú zásadný význam pre účinné riešenie 
problematiky chudoby, sociálnych rozdielov a nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti 
mladých, a pre podporu sociálneho začlenenia; pripomína, že vzdelávanie patrí do 
zodpovednosti členských štátov a že je dôležité finančne podporovať inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania dostatočnými finančnými prostriedkami z verejných 
zdrojov, ktoré umožnia reagovať na potreby obyvateľstva; 

2. pripomína, že rozpočet určený na vzdelávanie predstavuje investíciu do budúcnosti;  
stavia sa preto proti významnému znižovaniu rozpočtu, ku ktorému dochádza v 
niektorých členských štátoch v oblasti vzdelávania, a tiež proti neustálemu zvyšovaniu 
výdavkov súvisiacich so vzdelaním, ktoré vedú k masívnemu zvyšovaniu počtu 
zadlžených študentov, ktorí sa ocitajú v neistej situácii a ktorí si musia hľadať platené 
zamestnanie, aby mohli financovať svoje štúdiá; domnieva sa, že tento vývoj má 
negatívny dosah na snahy o posilnenie sociálneho rozmeru vzdelávania, a pripomína 
potrebu primeraného verejného financovania univerzít, aby mohli plniť svoje úlohy;  

3. žiada členské štáty, aby v súčasnom období hospodárskej a sociálnej krízy znížili alebo 
zmrazili poplatky za zápis tam, kde existujú, s cieľom zabezpečiť, aby neboli ďalšou 
prekážkou prístupu čo najvyššieho počtu záujemcov k vysokoškolskému štúdiu; žiada 
EÚ a členské štáty, aby zvýšili svoje rozpočty na vzdelávanie, najmä pokiaľ ide o 
štipendiá a sociálne dávky;  

4. zdôrazňuje, že šírenie poznatkov, vzdelávanie a výskum prispievajú k podpore 
európskeho občianstva; zdôrazňuje aj potrebu konzultácií v rámci vysokoškolskej obce 
(učitelia, študenti a nepedagogickí pracovníci) s cieľom pochopiť odpor k reformám 
spojeným s bolonským procesom, ako aj potrebu zaručiť verejné vzdelávanie, ktoré je 
bezplatné a prístupné pre všetkých a ktoré zodpovedá potrebám spoločnosti; 

5. poznamenáva, že bolonské reformy viedli k vytvoreniu európskeho priestoru 
vysokoškolského vzdelávania; zdôrazňuje, že prioritou podľa bolonského procesu je 
zabezpečiť, aby mal každý študent zapísaný na niektorej z európskych univerzít 
možnosť dokončiť štúdium tak, aby bola jeho kvalifikácia uznávaná v každom 
zúčastnenom štáte; konštatuje, že tieto ciele doteraz neboli dosiahnuté a že vykonávanie 
bolonského procesu a príslušných reforiem namiesto toho viedlo k vytvoreniu 
konkurencie medzi diplomami a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a k ich 
hierarchizácii, ako aj k zavedeniu vzdelávania s rôznym tempom napredovania a k 
vylúčeniu určitých študentov;  

6. poznamenáva, že v krajinách, kde sa začal bolonský proces vykonávať, došlo všeobecne 
k poklesu zastúpenia akademickej obce v riadiacich orgánoch, predovšetkým pokiaľ ide 
o študentov, a to v prospech hospodárskych subjektov, najmä veľkých podnikov;  
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Priority a výzvy 

7. žiada hodnotenie a celkové preskúmanie bolonského procesu s cieľom zistiť, k akým 
úspechom a zlyhaniam došlo; zdôrazňuje nevyhnutnosť zohľadniť problémy, prekážky 
a neporozumenie, s ktorými sa stretáva okrem iného aj akademická obec, s cieľom 
vybudovať systém kvalitného vzdelávania prístupného pre všetkých;  

8. vyzýva členské štáty, aby zvážili možnosť vytvorenia osobitného sociálneho štatútu 
mladých ľudí s cieľom zaručiť ich nezávislosť (prístup k bývaniu, finančné prostriedky 
potrebné na pokrytie nákladov spojených s pobytom, prístup k športu, kultúre a 
aktivitám vo voľnom čase) a aby zaviedli systémy sociálnych dávok, predovšetkým pre 
mladých ľudí, ktorí študujú alebo si hľadajú prvé zamestnanie;  

9. vyjadruje sa proti „znalostným alianciám“ a „alianciám pre sektorové zručnosti“, 
v ktorých inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a podniky spoločne vypracúvajú 
osnovy zamerané na „odstraňovanie nedostatku zručností“; zdôrazňuje, že tieto 
programy vedú k posilňovaniu podriadenia vysokých škôl záujmom veľkých podnikov 
a obmedzovaniu vzdelávania na jeho trhovú zložku;  

10. stavia sa proti zrýchľovaniu bolonského procesu v Európe; zdôrazňuje, že je dôležité 
zachovať rozmanitosť vzdelávania vrátane rozmanitosti jazykov; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby zvýšili počet pôžičiek pre študentov a zabezpečili ich ľahkú 
prístupnosť; 

11. vyzýva členské štáty, krajiny európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania aj 
Úniu ako celok, aby zohľadnili kritiku a opozíciu akademickej obce voči bolonskému 
procesu a aby pracovali na reformách, ktoré zaručia skutočný všeobecný prístup k 
bezplatnému a kvalitnému verejnému vysokoškolskému vzdelávaniu namiesto 
súčasných opatrení; 

12. vyzýva na uskutočnenie dialógu medzi vládami, inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania a výskumnými ústavmi s cieľom zamerať sa na dostupné prostriedky, ich 
maximalizáciu a účinnejšie využitie a stavia sa proti znižovaniu financovania 
vysokoškolského vzdelávania, keď iné oblasti rozpočtu nie sú spochybňované; 

13. vyzýva vlády, aby zlepšili efektívnosť využívania verejného financovania v oblasti 
vzdelávania a rešpektovali hlavný cieľ EÚ, ktorým je investovanie 3 % HDP Únie do 
výskumu; zdôrazňuje, že je potrebné ambiciózne verejné financovanie vzdelávania 
a výskumu, keďže predstavujú jeden z kľúčových nástrojov na zabezpečenie prístupu 
ku kvalitnému vzdelaniu pre všetkých, ako aj na boj proti hospodárskej kríze a 
nezamestnanosti; 

14. zdôrazňuje úlohu disciplín STEM (veda, technológie, inžinierstvo a matematika) a ich 
význam pre spoločnosť; zdôrazňuje potrebu zachovania rozmanitosti vzdelávacích 
smerov a programov (najmä humanitných vied), učebných metód a univerzitných 
systémov v rámci Európskej únie; domnieva sa, že na tento účel je potrebné zachovať 
národný rámec týkajúci sa diplomov, pričom sa musí podporovať aj vzájomné 
uznávanie diplomov a kvalifikácií medzi členskými štátmi; 
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15. vyjadruje poľutovanie nad tým, že kredity v rámci Európskeho systému prenosu 
a zhromažďovania kreditov (ECTS) sú nastavené tak, aby zodpovedali rozsahu 
povrchných všeobecných vedomostí, ktoré slúžia len na naplnenie potrieb trhu, zatiaľ čo 
by bolo potrebné, aby sa študentom umožnilo prehlbovať ich znalosti v tých 
predmetoch, ktoré si zvolili; 

16. zdôrazňuje význam zaručenia vzájomného uznávania a kompatibility akademických 
titulov pre posilnenie systému zabezpečenia kvality na európskej úrovni a vo všetkých 
členských štátoch európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania; 

17. pripomína, že vzdelávanie patrí do zodpovednosti členských štátov a že je dôležité 
zabezpečiť, aby inštitúcie vysokoškolského vzdelávania získali finančnú podporu, a to 
najmä a predovšetkým prostredníctvom dostatočného verejného financovania;  

18. zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť cieľ, aby malo 40 % ľudí vo veku 30 – 34 rokov 
skončené terciárne vzdelanie a aby získalo zodpovedajúce kvalifikácie a schopnosti 
potrebné na nájdenie zamestnania, ktoré ich bude napĺňať; zdôrazňuje potrebu 
sledovania profesionálneho uplatnenia absolventov s cieľom zistiť, do akej miery 
reformy vysokoškolského vzdelávania zareagovali na ciele bolonského procesu, pokiaľ 
ide o zlepšenie zamestnateľnosti; preto berie na vedomie záväzok Komisie zlepšiť 
dostupnosť takýchto údajov; žiada hodnotenie a celkové preskúmanie procesu s cieľom 
zistiť, v akej miere sa tieto ciele dosiahli alebo nedosiahli; zdôrazňuje nevyhnutnosť 
zohľadniť problémy, prekážky a neporozumenie, s ktorými sa stretáva okrem iného aj 
akademická obec;  

19. poznamenáva, že mobilita študentov, učiteľov, výskumných pracovníkov 
a nepedagogických zamestnancov je jednou z hlavných priorít bolonského procesu; 
vyzýva členské štáty, aby rozširovali možnosti mobility a zlepšovali jej kvalitu 
poskytovaním štipendií a sociálnych dávok, nie pôžičiek, pretože pôžičky vedú k ešte 
väčšiemu dlhu študentov; zdôrazňuje potrebu dosiahnuť kvantitatívny cieľ 20 % 
mobility študentov do roku 2020;  

20. žiada o postupné začleňovanie mobility študentov do oficiálnych programov univerzít; 
vyzýva EÚ, členské štáty a univerzity, aby podporovali prístup k výmenným 
programom pre čo najväčší počet účastníkov tak, že zavedú mechanizmy na 
poskytovanie informácií a mechanizmy finančnej a administratívnej podpory pre 
všetkých študentov, akademických pracovníkov a zamestnancov s cieľom posilniť 
štruktúrované toky mobility a že posilnia tieto programy prostredníctvom náležitého a 
rozsiahlejšieho financovania na základe sociálnych kritérií; 

21. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa do programov mobility EÚ zapojil primeraný počet 
študentov hudobných a výtvarných odborov, ako aj ich vyučujúcich; 

22. vyjadruje nesúhlas so skutočnosťou, že hodnotenie Komisie vychádza z viacrozmerného 
klasifikačného nástroja zameraného na inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, pretože 
sa domnieva, že takýto nástroj nezohľadňuje rozmanitosť vzdelávacích smerov a 
programov ani jazykovú rozmanitosť v publikáciách univerzít; domnieva sa, že takýto 
typ klasifikácie so sebou prináša vážne riziko, že medzi jednotlivými vzdelávacími 
inštitúciami a programami vznikne konkurenčný vzťah; zdôrazňuje potrebu spolupráce 
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medzi inštitúciami zameranými na výmenu v oblasti znalostí a výskumu a na ich 
využívanie; 

23. berie na vedomie ústrednú úlohu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania pri podpore 
mobility a výchove vzdelaných a kvalifikovaných absolventov vysokých škôl a 
výskumných pracovníkov; 

24. vyzýva členské štáty, EÚ a EHEA, aby posilnili mobilitu podporovaním výučby 
jazykov, odstránením administratívnych prekážok a zabezpečením primeraného 
mechanizmu finančnej podpory a prenosnosti grantov, štipendií a kreditov; konštatuje, 
že mobilita je ešte stále menej dostupná pre študentov z menej majetných pomerov; 

25. zdôrazňuje posun vzdelávacej paradigmy tak z hľadiska vypracúvania, ako aj realizácie 
programov, smerom k prístupu zameranému viac na študentov, ktorý zahŕňa osobný 
rozvoj študentov; zdôrazňuje význam účasti študentov na riadení vysokoškolského 
vzdelávania; 

26. zdôrazňuje potrebu poskytnúť široké možnosti pre celoživotné vzdelávanie a pre 
doplnkové formy vzdelávania, ako je neformálne vzdelávanie a informálne učenie, 
ktoré majú rozhodujúci význam pre rozvoj mäkkých zručností; trvá na tom, že inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania musia zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o 
zabezpečenie profesionálnej dráhy, a to tak, že sa osobám, ktoré prišli o zamestnanie 
alebo ktorým sa skončila pracovná zmluva, umožní návrat k odbornému vzdelávaniu a 
že sa bude podporovať zvolená mobilita a profesijné smerovanie k stabilným a dobre 
plateným pracovným miestam; 

27. vyzýva aj na prieskum potenciálu, ktorý ponúkajú nové technológie, digitalizácia a IKT 
na obohatenie vzdelávania; 

28. zdôrazňuje, že je potrebné, aby mali utečenci prístup ku všetkým inštitúciám v rámci 
EHEA, čo im umožní vybudovanie nezávislého života prostredníctvom vzdelávania; 
vyjadruje znepokojenie nad situáciu študentov pochádzajúcich z tretích krajín, ktorí sa 
počas štúdia i po ňom často ocitajú v obzvlášť neistom postavení; zdôrazňuje 
skutočnosť, že atraktívnosť vysokoškolského vzdelávania v Európe spočíva aj v 
schopnosti prijímať týchto študentov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť; vyzýva preto 
členské štáty, aby postavenie všetkých študentov zapísaných na univerzitách uviedli do 
súladu s predpismi; 

29. vyzýva členské štáty a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby vytvorili nové 
programy spolupráce a výskumu založené na spoločných záujmoch s inštitúciami tretích 
krajín, najmä krajín v zónach konfliktu, s cieľom umožniť prístup k vysokoškolskému 
vzdelávaniu a odbornej príprave pre študentov z týchto krajín bez akejkoľvek 
diskriminácie; navrhuje najmä vytvorenie partnerstiev medzi univerzitami EÚ a 
palestínskymi univerzitami; žiada Komisiu, aby tieto typy programov podporovala; 

30. poznamenáva, že len niekoľko členských štátov vytvorilo komplexnú stratégiu na 
začlenenie študentov z menej privilegovaných sociálno-ekonomických pomerov do 
vysokoškolského vzdelávania, čím riešia problém tzv. sociálneho filtra; 
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31. zdôrazňuje úlohu vzdelávania, jeho kvalitu a výchovné poslanie, pokiaľ ide o 
formovanie budúcich generácií a prispievanie k širšej sociálnej a hospodárskej 
súdržnosti, ako aj k tvorbe stálych a dobre odmeňovaných pracovných miest; v tejto 
súvislosti vyzýva na lepšie ocenenie učiteľského povolania; 

32. žiada, aby sa vynaložilo ekonomické a sociálne úsilie o zlepšenie sociálneho začlenenia 
zabezpečením spravodlivého a otvoreného prístupu ku kvalitnému vzdelaniu pre 
všetkých, uľahčením uznávania akademických a odborných kvalifikácií, ako aj 
študijných pobytov v zahraničí a predchádzajúceho vzdelania, programov tzv. mäkkých 
zručností, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, ako aj poskytnutím 
príslušného vzdelania rozličným skupinám študentov prostredníctvom celoživotného 
vzdelávania; 

33. zdôrazňuje úlohu mobility v oblasti vzdelávania pri medzikultúrnom učení, ako aj 
skutočnosť, že reformy vysokoškolského vzdelávania by mali zahŕňať aktívne opatrenia 
na podporu medzikultúrnych poznatkov študentov a vzájomného rešpektu jednotlivých 
kultúr; 

o 

o  o 

34. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov. 

Or. fr 


