
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

17.4.2018 B8-0190/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže bolonský proces je 

medzivládnou iniciatívou, prostredníctvom 

ktorej sa krajiny usilujú otvoreným a 

konštruktívnym dialógom dosiahnuť 

spoločné ciele na základe medzinárodne 

dohodnutých záväzkov, a tak prispieť k 

vybudovaniu európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania (EHEA), 

ktorý poskytuje rovnaké príležitosti a 

kvalitné vzdelávanie; 

A. keďže bolonský proces je 

medzivládnou iniciatívou, prostredníctvom 

ktorej sa krajiny usilujú otvoreným a 

konštruktívnym dialógom dosiahnuť 

spoločné ciele na základe medzinárodne 

dohodnutých záväzkov, a tak prispieť k 

vybudovaniu európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania (EHEA); 

keďže kvalitné vysokoškolské vzdelávanie 

je kľúčovým prvkom v rozvoji širokej, 

rozvinutej a vedomostnej spoločnosti, 

ktorá v konečnom dôsledku prispieva k 

budovaniu stabilnej, pokojnej a 

tolerantnej spoločnosti tým, že 

zabezpečuje rovnaké príležitosti a kvalitné 

vzdelávanie, ktoré je prístupné pre 

všetkých; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ab. keďže úsporné opatrenia viedli ku 

škrtom vo financovaní verejného 

vzdelávania, k vyšším poplatkom na zápis 

a väčšiemu zapojeniu a vplyvu 

súkromného sektora v oblasti vzdelávania, 

a keďže vykonávanie bolonského procesu 

nepôsobilo ako nástroj na posilnenie 

verejného rozmeru vzdelávania, ale skôr 

na ďalšiu liberalizáciu tohto odvetvia; 

keďže členské štáty a Komisia sa preto 

povzbudzujú k tomu, aby vyčlenili 

primerané finančné zdroje a aby do 

výpočtu verejného deficitu v rámci Paktu 

stability a rastu nezahrnuli výdavky 

týkajúce sa vzdelávania; 

Or. en 
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17.4.2018 B8-0190/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0190/2018 

Petra Kammerevert 

v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

Vykonávanie bolonského procesu – súčasný stav a nadväzujúce opatrenia 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť 

prístup nedostatočne zastúpených skupín, 

najmä stanovením vymedzených 

kvantitatívnych cieľov týkajúcich sa 

prístupu a miery úspešného ukončenia; 

zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť a 

podporovať prístup utečencov a 

žiadateľov o azyl ku všetkým inštitúciám v 

EHEA, a pripomína, že „atraktívnosť“ 

vysokoškolského vzdelávania v Európe 

spočíva rovnako v tom, že študenti nebudú 

žiadnym spôsobom diskriminovaný; 

Or. en 

 

 


