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ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В съответствие с принципа на субсидиарност политиките в областта на висшето
образование се решават на равнището на отделните държави членки. Ролята на ЕС
следователно е предимно поддържаща и координираща. Основните цели на действията
на Съюза в областта на висшето образование са: подкрепа на мобилността на студенти
и преподаватели; поощряване на взаимното признаване на дипломи и срокове на
обучение; насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и
развитие на дистанционното (университетско) образование.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Образованието, и в неговия контекст висшето образование, е официално признато за
област от компетентността на ЕС с Договора от Маастрихт от 1992 г.
Договорът от Лисабон не променя разпоредбите относно ролята на ЕС във връзка
с образованието и обучението (дял XII, членове 165 и 166). Съгласно член 165, параграф 1
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) „Съюзът допринася
за развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството между
държавите членки и, ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните
действия, като напълно зачита отговорностите на държавите членки за съдържанието
на учебния процес и организацията на образователните системи и тяхното културно
и езиково разнообразие.“ Съгласно член 165, параграф 2 от ДФЕС действията на
Съюза целят „насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез
стимулиране на академичното признаване на дипломи и срокове на обучение, насърчаване
на сътрудничеството между образователните институции; и развиване на обмена на
информация и опит по проблеми, които са общи за образователните системи на държавите
членки“.
Освен това Договорът от Лисабон съдържа разпоредба, която може да бъде описана като
хоризонтална „социална клауза“. В член 9 от ДФЕС се казва, че: „При определянето
и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията,
свързани с насърчаването на […] високо равнище на образование [и] обучение.“
Освен това в Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата правна
сила като Договорите (член 6 от Договора за ЕС), се заявява, че: „Всеки има право на
образование“ (член 14).

ЦЕЛИ

А. Цели съгласно Договорите на Европейския съюз
Въз основа на дългосрочния ангажимент на ЕС за превръщане на ученето през целия
живот и мобилността в реалност, подобряване на качеството и ефективността на
образованието и обучението и насърчаване на творчеството и новаторството, в член 165
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параграф 2 от ДФЕС по-конкретно се изброяват целите на действията на Съюз в областта
на образованието, професионалното обучение, младежта и спорта. Следните цели са
от особено значение в областта на висшето образование:
— развиването на европейско измерение в образованието;

— насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез
стимулиране на академичното признаване на дипломи и срокове на обучение;

— насърчаване на сътрудничеството между образователните институции;

— развиване на обмена на информация и опит по проблеми, които са общи за
образователните системи на държавите членки; както и

— насърчаване на развитието на дистанционното образование.

Б. Текущи приоритети в рамките на образованието и обучението
Стратегията „Европа 2020“ повиши европейския политически интерес към висшето
образование[1]. С акцент върху „интелигентния“, „устойчив“ и „приобщаващ“ растеж,
целите на „Европа 2020“ следва да бъдат постигнати чрез по-ефективни инвестиции
в образованието, изследванията и иновациите. Една от основните цели е значително
увеличаване на броя на младите хора, завършващи висше образование (най-малко 40 % от
лицата на възраст 30-34 години до 2020 г.)[2]. Тази амбициозна цел беше преформулирана
в стратегическата рамка Образование и обучение 2020 (ОО 2020), приета от Европейския
съвет през май 2009 г., която се явява продължение на предишната работна програма
Образование и обучение 2010 (ОО 2010) и набелязва общи стратегически цели пред
държавите членки, заедно с набор от принципи за постигането на тези цели[3]. В
допълнение към собствените политически инициативи на държавите членки, ЕС активно
подкрепя приоритетите на Процеса от Болоня, който от стартирането си през 1999 г.
работи за изграждането на по-сравними, съгласувани и съвместими системи за висше
образование в Европа и който достигна връхната си точка със създаването на европейско
пространство за висше образование (ЕПВО) с Декларацията от Будапеща и Виена от март
2010 г.
След приемането на Стратегия „Европа 2020“ през 2011 г. Комисията постави акцент
върху потенциала на европейските системи за висше образование в своето съобщение
„В подкрепа на растежа и създаването на работни места – програма за модернизиране на
системите за висше образование в Европа“[4].
През 2017 г. Комисията публикува съобщение относно обновяването на програмата на
ЕС за висшето образование (COM(2017) 0247). В него се поставя акцент върху четири
приоритетни области, някои от които вече фигурираха в програмата за периода до 2011 г.:
1. привеждане на придобиваните по време на следване умения в съответствие с

търсенето на пазара на труда;

[1]Вж. Стратегия „Европа 2020“, публикувана през март 2010 г. (COM(2010)2020) (http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF). За допълнителна информация вж. уебсайта на
Комисията: http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
[2]Втората основна цел в областта на висшето образование е да се намали дела на преждевременно
напусналите училище на под 10 %.
[3]ОВ C 119, 28.5.2009 г, стр. 2. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:BG:PDF) В приложение І, в което се описват предвидените референтни нива
за европейските постижения, се посочва следното по отношение на висшето образование: „Като се има
предвид нарастващото търсене на завършено висше образование и като се отчита еднаквото значение на
професионалното образование и обучение, до 2020 г. делът на лицата на възраст 30-34 години със завършена
трета степен на образование следва да бъде най-малко 40%.“ Пак там, стр. 7.
[4](COM(2011)0567)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)2020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:BG:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0567
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2. по-достъпно и по-приобщаващо висше образование и по-широкото му
популяризиране сред обществото;

3. повишаване на капацитета за иновации на висшето образование;

4. повишаване на ефективността и на ефикасността на висшето образование;

Новите инициативи на равнище ЕС за постигането на тези цели включват, но не се
ограничават до, проследяване на професионалната реализация на завършилите (описано
в отделно съобщение на Комисията); използване на финансиране от ЕС, например чрез
програмата „Еразъм+“, за подпомагане на висшите учебни заведения в разработването на
стратегии, които да ги направят по-приобщаващи; разширяване на модела на Регионална
иновационна схема на Европейския институт за иновации и технологии до повече
университети и региони; предоставяне на преглед на структурите за финансиране,
стимулиране и възнаграждение за системите за висше образование като основа за
обмен на най-добри практики; създаване на Научен център за висше образование; както
и опростяване на мобилността чрез улесняване на електронния обмен на данни на
студентите.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Програма „Еразъм+“ (2014—2020 г.)
Приета официално през декември 2013 г.[5] и влязла в сила на 1 януари 2014 г., програмата
„Еразъм+“ има за основна цел инвестиране в образованието, обучението, младите хора
и спорта в Европа чрез една единствена интегрирана програма. „Еразъм+“ съчетава
отделните преди това секторни и хоризонтални политики в Програмата за учене през
целия живот (LLP, 2007-2013) в областите на висшето образование („Еразъм“, „Еразъм
Мундус“, „Темпус“, двустранни програми с други страни или континенти), училищното
образование („Коменски“), професионалното образование и обучение („Леонардо да
Винчи“), обучението за възрастни („Грундвиг“), младежта („Младежта в действие“) и
обучението и изследванията в областта на европейската интеграция („Жан Моне“). За
първи път програмата включва и спорта. LLP имаше общ бюджет от 7 милиарда евро, а в
програмата Еразъм годишно участваха 300 000 учители и 230 000 студенти. Сега „Еразъм
+“ разполага с бюджет от 14 милиарда евро и дава възможност за сътрудничество както
между държавите членки, така и между държави членки и трети държави.
„Еразъм+“ цели да се преструктурира и рационализира дейността около три основни вида
действия в целевите сектори:
1. мобилност с учебна цел на физически лица;

2. сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;

3. подкрепа за реформиране на политиката.

В рамките на обединяващата структура на „Еразъм+“ висшето образование играе
централна роля. Минимум 33,3 % от общия бюджет за „Еразъм+“ са предназначени за
висшето образование. В програмите за мобилност за периода от 2014 до 2020 г. се очаква
да вземат участие два милиона студенти. „Еразъм+“ не само подкрепя мобилността на
студентите и университетските преподаватели, но и финансира съвместни магистърски
степени по „Еразъм Мундус“ и заеми за придобиване на магистърска степен, за студенти,
участващи в „Еразъм+“.

[5]ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.
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Б. Действия по „Мария Склодовска-Кюри“
Част от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт
2020, програма „Мария Склодовска-Кюри“ подкрепя научноизследователското обучение
и професионалното развитие, с акцент върху новаторските умения. Програмата
финансира мобилност в световен мащаб и междусекторна мобилност за върхови
постижения в научноизследователската дейност във всички области. В областта
на висшето образование, безвъзмездните средства, предоставяни по линия на
програма „Мария Склодовска-Кюри“ насърчават трансграничната, междусекторната
и интердисциплинарната мобилност. Програма „Мария Склодовска-Кюри“ ще стане
основната програма на ЕС за докторантури, финансирайки 25 000 докторантури и
стипендии за научноизследователска дейност след завършване на докторантура. Освен
че насърчава трансграничната мобилност програма „Мария Склодовска-Кюри“ се
стреми да премахне реалните и въображаемите бариери между академичните и другите
сектори, особено бизнеса. Програма „Мария Склодовска-Кюри“ финансира и Нощта
на европейските изследователи ( European Researchers’ Night), поредица от публични
прояви, които се провеждат на различни места в Европа всяка година в четвъртия петък
на септември за популяризиране на работата на изследователите.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Като се имат предвид ограничените правомощия на ЕС в областта на висшето
образование, ролята на Парламента се свежда основно до насърчаване на тясното
сътрудничество между държавите членки и, когато е възможно, до укрепване на
европейските измерения. Благодарение на растящата си политическа тежест през
последните десетилетия и не на последно място благодарение на общата тенденция към
европеизация, произтичаща от процеса от Болоня, Парламентът успява да оказва все по-
голямо влияние върху оформянето на политиките в областта на висшето образование в
Европа.
Парламентът работи успешно и последователно за увеличаване на бюджета за
съществуващите програми в областта на висшето образование, включително за
„Еразъм+“, и допринася за промяната в приоритетите във финансирането от ЕС в
Многогодишната финансова рамка (МФР) 2014 – 2020 г. в посока към разходи, които
според него са по-ориентирани към бъдещето, като разходите в областта на висшето
образование.
През годините Парламентът неизменно проявява интерес към висшето образование
и връзката му със заетостта. През 2010 г. Парламентът прие резолюция относно
диалога между университетите и бизнеса: Ново партньорство за модернизиране на
университетите[6], в която призовава за диалог между висшите учебни заведения и
бизнеса във всички научни области и напомня значението на ученето през целия живот и
мобилността, насърчаването на научноизследователската дейност и споделянето на най-
добри практики.
След споменатото по-горе съобщение на Комисията от 2011 г. през 2012 г. Парламентът
прие резолюция за модернизиране на системите за висше образование в Европа[7], в която
призовава висшите учебни заведения да интегрират ученето през целия живот в своите
образователни програми, да се приспособят към новите предизвикателства чрез създаване

[6]ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 95
[7]ОВ C 258, 7.9.2013 г, стр. 55

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/researchersnight
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на нови учебни области, които да отразяват нуждите на пазара на труда и да насърчават
равенството между половете във висшето образование. В тази резолюция Парламентът
също така настоява, че държавите членки следва да постигнат целта за инвестиране на
2 % от БВП във висшето образование.
За последващото съобщение от 2017 г. (COM(2017) 0247), споменато по-горе,
парламентарната комисия по култура и образование (CULT) ще изготви доклад
по собствена инициатива, озаглавен „Модернизиране на образованието в ЕС“ (като
разглежда и училищното образование), който се очаква да бъде гласуван в пленарна зала
през първата половина на 2018 г.
Парламентът проявява траен интерес към укрепването и напредъка на процеса от Болоня.
Докладът от 2011 г. относно приноса на европейските институции за консолидирането
и напредъка в рамките на процеса от Болоня доведе до резолюция на Европейския
парламент[8], в която се подчертава значението на реформите в рамките на процеса от
Болоня за създаването на Европейското пространство за висше образование (ЕПВО) и за
постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.
През 2015 г. Парламентът обсъди изпълнението на процеса от Болоня[9]. Членовете на
ЕП изразиха становището, че реформите от Болоня са допринесли за подобряването на
качеството на образователните системи и за привлекателността на висшето образование
в Европа. Процесът от Болоня също така направи структурите на висшето образование
по-сравними, предоставяйки системи за гарантиране на качеството и признаване
на дипломите. Членовете на ЕП призоваха висшите учебни заведения, публичните
администрации, социалните партньори и предприятията да водят постоянен диалог за
улесняване и повишаване на пригодността за заетост на завършилите. Те призоваха също
така за по-нататъшното развитие на широк диапазон от умения и нови модели на учене,
преподаване и оценка.
На 12 септември 2017 г. Парламентът прие резолюция относно академичното
продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия за учене
през целия живот[10], а на 2 февруари 2017 г. прие резолюция относно „Еразъм+“[11],
в която се анализират първите години от изпълнението на програмата, подчертават се
нейните успехи и се предлагат промени за подобряване на втората част от изпълнението
на многогодишната рамкова програма.
Michaela Franke
09/2017

[8]ОВ C 251 E, 31.8.2013 г., стр. 24
[9]ОВ C 346, 21.9.2016 г, стр. 2
[10]Приети текстове, P8_TA(2017)0324
[11]Приети текстове, P8_TA(2017)0018

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0018
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