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AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Saskaņā ar subsidiaritātes principu katra dalībvalsts par savu augstākās izglītības politiku
lemj atsevišķi. Tādēļ ES loma ir saistīta galvenokārt ar atbalstu un koordinēšanu. Galvenie
Savienības rīcības mērķi augstākās izglītības jomā cita starpā ir šādi: atbalstīt studentu
un personāla mobilitāti, veicināt diplomu un studiju posmu savstarpēju atzīšanu, sekmēt
augstākās izglītības iestāžu sadarbību un veicināt tālmācības (augstskolu līmenī) attīstību.

JURIDISKAIS PAMATS

Izglītība – un šajā kontekstā arī augstākā izglītība – tika oficiāli atzīta par ES kompetences jomu
1992. gada Māstrihtas līgumā.
Lisabonas līgums nemainīja noteikumus par ES lomu izglītības un apmācības jomā (XII sadaļa,
165. un 166. pants). Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. panta 1. punktā
ir teikts: “Veicinot dalībvalstu sadarbību un vajadzības gadījumā atbalstot un papildinot to
rīcību, Savienība sekmē pilnvērtīgās izglītības attīstību, pilnīgi respektējot dalībvalstu atbildību
par mācību saturu un izglītības sistēmu organizāciju, kā arī kultūru un valodu dažādību.”
Savukārt LESD 165. panta 2. punkts paredz, ka Savienības rīcības mērķi ir veicināt studentu
un mācībspēku mobilitāti, cita starpā – diplomu un studiju posmu akadēmisko atzīšanu, sekmēt
izglītības iestāžu sadarbību un izvērst informācijas un pieredzes apmaiņu par jautājumiem, kas
ir kopīgi dalībvalstu izglītības sistēmām.
Vēl Lisabonas līgumā ir iekļauts noteikums, ko var nodēvēt par horizontālu “sociālo klauzulu”.
LESD 9. pantā ir teikts: “Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība ņem vērā
prasības, kas saistītas ar (..) izglītības [un] mācību (..) līmeņa paaugstināšanu.”
Turklāt Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kurai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem,
(LES 6. pants) ir apstiprināts: “Ikvienai personai ir tiesības uz izglītību” (14. pants).

MĒRĶI

A. Eiropas Savienības Līgumos noteiktie mērķi
Pamatojoties uz ES ilgtermiņa apņemšanos praksē ieviest mūžizglītību un mobilitāti, uzlabot
izglītības un apmācības kvalitāti un efektivitāti un sekmēt jaunradi un inovāciju, LESD
165. panta 2. punktā ir uzskaitīti konkrēti Savienības rīcības mērķi izglītības, profesionālās
apmācības, jaunatnes iniciatīvu un sporta jomā. Augstākās izglītības jomā īpaši būtiski ir šādi
mērķi:
— izglītībā attīstīt Eiropas dimensiju;

— rosināt studentu un mācībspēku mobilitāti, cita starpā veicinot diplomu un studiju posmu
akadēmisko atzīšanu;

— sekmēt izglītības iestāžu sadarbību;
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— izvērst informācijas un pieredzes apmaiņu par jautājumiem, kas ir kopīgi dalībvalstu
izglītības sistēmām;

— veicināt tālmācības attīstību.

B. Pašreizējās prioritātes izglītības un apmācības jomā
Stratēģija “Eiropa 2020” ir palielinājusi Eiropas līmeņa politisko ieinteresētību augstākās
izglītības jautājumos[1]. Stratēģija “Eiropa 2020” ir vērsta uz gudru, ilgtspējīgu un integrējošu
izaugsmi, un tās mērķus ir iecerēts panākt ar efektīvākiem ieguldījumiem izglītībā, pētniecībā
un inovācijā. Viens no pamatmērķiem ir ievērojami palielināt to jaunākās paaudzes iedzīvotāju
īpatsvaru, kuri ir ieguvuši augstāko izglītību (2020. gadā – vismaz 40 % iedzīvotāju
vecuma grupā no 30 līdz 34 gadiem)[2]. Šis vērienīgais mērķis jau iepriekš bija formulēts
Eiropadomes 2009. gada maijā pieņemtajā Izglītības un apmācības stratēģiskajā sistēmā
2020. gadam (“ET 2020”), kura ir balstīta uz iepriekšējo darba programmu “Izglītība un
apmācība 2010” (“ET 2010”) un kurā dalībvalstīm paredzēti kopēji stratēģiskie mērķi, kā arī
noteikti šo mērķu sasniegšanas principi[3]. Līdzās pašu dalībvalstu politiskajām iniciatīvām
ES aktīvi atbalsta Boloņas procesa prioritātes. Boloņas process jau kopš tā pirmsākumiem
1999. gadā ir bijis vērsts uz to, lai Eiropā tiktu ieviestas salīdzināmākas, saderīgākas un
saskaņotākas augstākās izglītības sistēmas, un tā lielākais sasniegums ir Eiropas augstākās
izglītības telpa (EHEA), kas tika izveidota ar Budapeštas un Vīnes Ministru konferences
2010. gada marta deklarāciju.
Pēc stratēģijas “Eiropa 2020” pieņemšanas Eiropas Komisija 2011. gadā koncentrēti pievērsās
jautājumam par Eiropas augstākās izglītības sistēmu potenciālu, nākot klajā ar paziņojumu
“Atbalsts izaugsmei un darbavietām: Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas
programma”[4].
2017. gadā Komisija publicēja paziņojumu “Atjaunināta ES augstākās izglītības
programma” (COM(2017)0247). Tā uzmanības centrā ir četras prioritārās jomas, kas daļēji jau
bija aplūkotas 2011. gada programmā:
1. augstākās izglītības ietvaros apgūstamo prasmju pielāgošana darba tirgus vajadzībām;

2. plašāka augstākās izglītības pieejamība, tās iekļaujošā rakstura palielināšana un
popularitātes vairošana sabiedrībā;

3. augstākās izglītības inovācijas spējas sekmēšana;

4. augstākās izglītības efektivitātes un lietderīguma palielināšana.

Jaunas ES līmeņa iniciatīvas šo mērķu sasniegšanai ir, piemēram, apzināt augstskolu absolventu
gaitas (šī iniciatīva aprakstīta atsevišķā Komisijas paziņojumā); izmantot ES finansējumu,
piemēram, programmu Erasmus+, lai palīdzētu augstākās izglītības iestādēm attīstīt stratēģijas,
kā kļūt iekļaujošākām; paplašināt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta reģionālās
inovācijas shēmas modeli, iesaistot tajā vairāk augstskolu un reģionu; nodrošināt pārskatu
par augstākās izglītības sistēmu finansēšanas, stimulu un kompensācijas struktūrām, lai uz

[1]Sk. 2010. gada martā publicēto dokumentu par stratēģiju “Eiropa 2020” (COM(2010)2020) (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF). Papildu informāciju sk. Komisijas
tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm.
[2]Otrais pamatmērķis augstākās izglītības jomā ir samazināt to jauniešu īpatsvaru, kuri priekšlaikus pārtrauc mācības.
Šim rādītājam ir jābūt mazākam par 10 %.
[3]Sk. OV C 119, 28.5.2009., 2. lpp. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LV:PDF). Dokumenta I pielikumā ir izklāstīti iecerētie Eiropas kritēriji un attiecībā uz
augstāko izglītību noteikts: “Ņemot vērā to, ka pieaug pieprasījums pēc augstākās izglītības, un vienlaikus atzīstot, ka
arodizglītība un apmācība ir vienādi nozīmīga, līdz 2020. gadam tādu 30–34 gadus vecu personu īpatsvaram, kam ir
augstākā izglītība, vajadzētu būt vismaz 40 %.” Turpat, 7. lpp.
[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:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:LV:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:LV:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0567
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šā pamata īstenotu paraugprakses apmaiņu; izveidot zināšanu centru par augstākās izglītības
jautājumiem; vienkāršot mobilitāti, veicinot studentu datu elektronisku apmaiņu.

SASNIEGUMI

A. Programma Erasmus+ 2014.–2020. gadam
Programmas Erasmus+, kuru oficiāli pieņēma 2013. gada decembrī[5] un piemēro no 2014. gada
1. janvāra, galvenais mērķis ir veikt ieguldījumus Eiropas izglītībā, apmācībā un jaunatnes
un sporta iniciatīvās, izmantojot vienotu, integrētu programmu. Programmā Erasmus+ ir
apvienoti līdzšinējā Mūžizglītības programmā (2007–2013) atsevišķi nodalītie nozaru un
transversālie politikas pasākumi augstākās izglītības jomā (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus,
divpusējās programmas ar citām valstīm vai kontinentiem), skolas izglītības jomā (Comenius),
profesionālās izglītības un apmācības jomā (Leonardo da Vinci) un pieaugušo izglītības jomā
(Grundtvig), kā arī jaunatnes programmas (“Jaunatne darbībā”) un Eiropas integrācijas studijas
(Jean Monnet). Turklāt pirmo reizi ir iekļauts arī sports. Mūžizglītības programmas kopējais
budžets bija EUR 7 miljardi, un programmā Erasmus+ ik gadu iesaistījās 300 000 mācībspēki
un 230 000 augstākās izglītības iestāžu studenti. Tagad Erasmus+ budžets ir EUR 14 miljardi,
un sadarbība ir iespējama ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī starp dalībvalstīm un trešām valstīm.
Programmas Erasmus+ mērķis ir pārveidot un racionalizēt pasākumus, grupējot tos šādās trīs
pamatdarbībās visās programmas mērķa nozarēs:
1. personu mobilitātes veicināšana mācību nolūkos;

2. sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa;

3. atbalsts politikas reformām.

Neraugoties uz programmas Erasmus+ visaptverošo uzbūvi, nozīmīgākais elements tajā ir
augstākā izglītība. Vismaz 33,3 % no Erasmus+ kopējā budžeta ir iezīmēti augstākās izglītības
mērķiem. Paredzams, ka laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam mobilitātes programmās
piedalīsies divi miljoni augstskolu studentu. Erasmus+ atbalsts ir paredzēts ne tikai augstskolu
studentu un mācībspēku mobilitātes veicināšanai – finansētas tiks arī Erasmus Mundus
maģistrantūras studijas un kredīti, ko piešķirs maģistrantūras studiju mērķiem.
B. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktie pasākumi
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktie pasākumi ietilpst ES pētniecības un inovācijas
pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” un ir paredzēti pētnieku izglītošanās un karjeras veidošanas
mērķiem, īpaši koncentrējoties uz inovācijas prasmēm. Šī programma finansē visas pasaules
mērogā īstenotu starpnozaru mobilitāti, kura kalpo izcilu zinātnisko pētījumu veikšanai jebkurā
nozarē. Augstākās izglītības kontekstā ar Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijām tiek atbalstīta
transnacionāla, starpnozaru un starpdisciplināra mobilitāte. Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā
nosauktie pasākumi būs galvenā ES programma doktorantūras izglītības līmenī – atbalsts tiks
piešķirts 25 000 doktorantūras studentiem, kā arī pēcdoktorantūras pētniecības projektiem.
Līdzās starpvalstu mobilitātes veicināšanai Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto pasākumu
mērķis ir arī pārvarēt faktiskās un iedomātās barjeras starp akadēmisko sektoru un citām
nozarēm, it sevišķi uzņēmējdarbību. Marijas Sklodovskas-Kirī programmas ietvaros tiek
finansēta arī Eiropas zinātnieku nakts – plašai sabiedrībai domātu pasākumu cikls, kurš Eiropā
notiek ik gadu septembra ceturtajā piektdienā un kura mērķis ir popularizēt zinātnieku veikto
darbu.

[5]OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/researchersnight
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EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Ņemot vērā ES ierobežoto kompetenci augstākās izglītības jomā, Parlamenta uzdevums
galvenokārt ir veicināt ciešu sadarbību starp dalībvalstīm un pēc iespējas palielināt Eiropas
dimensiju. Līdz ar Parlamenta politiskās nozīmes palielināšanos pēdējās desmitgadēs un
pateicoties arī vispārējām eiropeizācijas tendencēm, kas norisinās kopš Boloņas procesa,
Parlaments ir spējis arvien vairāk ietekmēt augstākās izglītības politikas veidošanu Eiropā.
Parlaments ir konsekventi tiecies panākt budžeta palielinājumu pašreizējām augstākās izglītības
programmām, tostarp Erasmus+, un sekmīgi to panācis, un tas ir aktīvi virzījis ES finansējuma
prioritāšu maiņu 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmā (DFS), nosakot prioritāti
izdevumiem, kas Parlamenta skatījumā ir vairāk orientēti uz nākotni, kā, piemēram, izdevumiem
augstākās izglītības jomā.
Jau ilgus gadus Parlamentu vienmēr ir interesējuši augstākās izglītības jautājumi un saikne starp
augstāko izglītību un nodarbinātību. 2010. gadā Parlaments pieņēma rezolūciju “Universitāšu
un uzņēmējdarbības jomas pārstāvju dialogs – jauna partnerība Eiropas universitāšu
modernizācijai”[6], kurā pausts aicinājums veidot dialogu starp augstākās izglītības iestādēm
un uzņēmumiem visās studiju nozarēs un atgādināts par mūžizglītības, mobilitātes, pētniecības
veicināšanas un paraugprakses apmaiņas svarīgo nozīmi.
Reaģējot uz iepriekš minēto Komisijas 2011. gada paziņojumu, Parlaments 2012. gadā pieņēma
rezolūciju par Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizāciju[7], atkārtoti aicinot augstākās
izglītības iestādes integrēt savās mācību programmās mūžizglītību, pielāgoties jaunajiem
uzdevumiem, radot jaunus studiju virzienus, kuros atspoguļotos darba tirgus vajadzības, un
veicināt dzimumu līdztiesību augstākajā izglītībā. Šajā rezolūcijā Parlaments uzstāja arī uz to,
ka dalībvalstīm būtu jātiecas panākt, lai augstākajā izglītībā tiktu ieguldīti 2 % no to IKP.
Pamatojoties uz iepriekš minēto Komisijas 2017. gada paziņojumu (COM(2017)0247),
Parlamenta Kultūras un izglītības komiteja (CULT) izstrādās patstāvīgo ziņojumu par izglītības
modernizāciju Eiropas Savienībā (kurā plānots pievērsties arī skolu izglītībai), par kuru balsot
plenārsēdē ir plānots 2018. gada pirmajā pusē.
Parlaments ir ilgstoši izrādījis interesi par konsolidācijas jautājumiem un Boloņas procesa
panākumiem. Pamatojoties uz 2011. gada ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu ieguldījumu
Boloņas procesa konsolidācijā un progresā, Eiropas Parlaments pieņēma attiecīgu rezolūciju[8],
kurā bija uzsvērta Boloņas reformu nozīme Eiropas augstākās izglītības telpas izveidē un
stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu īstenošanā.
2015. gadā Parlamentā norisinājās debates par Boloņas procesa īstenošanu[9]. Deputāti secināja,
ka Boloņas procesa reformas Eiropā ir devušas nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmu
kvalitātes uzlabošanā un augstākās izglītības pievilcīguma vairošanā. Turklāt, pateicoties
Boloņas procesam, augstākās izglītības struktūras ir kļuvušas labāk salīdzināmas, un diplomu
atzīšanas kontekstā ir paredzētas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Vēl Eiropas Parlamenta
deputāti aicināja augstākās izglītības iestādes, valstu pārvaldes institūcijas, sociālos partnerus un
uzņēmumus iesaistīties pastāvīgā dialogā par to, kā veicināt un uzlabot augstskolu absolventu
nodarbināmību. Tika prasīts arī turpināt attīstīt daudzveidīgas prasmes un jaunus mācīšanās,
apgūstamās vielas pasniegšanas un novērtēšanas modeļus.

[6]OV C 161 E, 31.5.2011., 95. lpp.
[7]OV C 258, 7.9.2013., 55. lpp.
[8]OV C 251 E, 31.8.2013., 24. lpp.
[9]OV C 346, 21.9.2016., 2. lpp.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
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2017. gada 12. septembrī Parlaments pieņēma rezolūciju par akadēmisku tālākizglītību un
tālmācību kā daļu no Eiropas mūžizglītības stratēģijas[10], savukārt 2017. gada 2. februārī –
rezolūciju par Erasmus+[11], kurā ir analizēts pirmajos programmas īstenošanas gados
paveiktais, akcentēti panākumi un ierosinātas izmaiņas, kas būtu jāveic, lai uzlabotu šo
daudzgadu ietvarprogrammu tās darbības termiņa otrajā daļā.
Michaela Franke
09/2017

[10]Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0324.
[11]Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0018.

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