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HÖGRE UTBILDNING

Politiken för högre utbildning fastställs i enlighet med subsidiaritetsprincipen av varje
enskild EU-medlemsstat. EU har därför huvudsakligen en stödjande och samordnande roll
på detta område. De främsta målen med EU:s åtgärder inom högre utbildning är bland
annat att främja rörligheten för studerande och personal, verka för ett ömsesidigt erkännande
av examensbevis och studietider, främja samarbete mellan högre utbildningsanstalter och
utveckla distansundervisningen (på universitetsnivå).

RÄTTSLIG GRUND

Utbildning – och i det här sammanhanget även högre utbildning – erkändes formellt som ett
område som omfattas av EU:s behörighet i Maastrichtfördraget från 1992.
Lissabonfördraget medförde inte några ändringar av bestämmelserna om EU:s roll på
utbildningsområdet (avdelning XII, artiklarna 165 och 166). I artikel 165.1 i EUF-fördraget
fastställs det att EU ”ska bidra till utvecklingen av en utbildning av god kvalitet genom att
främja samarbetet mellan medlemsstaterna och genom att vid behov stödja och komplettera
deras insatser, samtidigt som unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar
för undervisningens innehåll och utbildningssystemens organisation samt medlemsstaternas
kulturella och språkliga mångfald”. I artikel 165.2 i EUF-fördraget fastställs det att EU:s
verksamhet på detta område ska syfta till att främja rörligheten för studerande och lärare, bland
annat genom att verka för ett akademiskt erkännande av examensbevis och studietider, främja
samarbete mellan utbildningsanstalter och utveckla informations- och erfarenhetsutbyte i frågor
som är gemensamma för medlemsstaternas utbildningssystem.
Dessutom innehåller Lissabonfördraget en bestämmelse som kan beskrivas som en övergripande
”social klausul”. I artikel 9 i EUF-fördraget anges följande: ”Vid fastställandet och
genomförandet av sin politik och verksamhet ska unionen beakta de krav som är förknippade
med främjandet av […] en hög utbildningsnivå”.
I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som har samma rättsliga värde
som fördragen (artikel 6 i EU-fördraget), anges följande: ”Var och en har rätt till utbildning
[…]” (artikel 14).

MÅL

A. Mål enligt EU:s fördrag
Artikel 165.2 i EUF-fördraget innehåller en uppräkning av EU:s specifika mål på områdena
allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdomsfrågor och idrott. Dessa mål grundas på EU:s
långsiktiga åtagande att göra livslångt lärande och rörlighet till verklighet, att förbättra
utbildningens kvalitet och effektivitet och att öka kreativiteten och innovationen. Följande mål
är särskilt relevanta för området högre utbildning:
— utveckla den europeiska dimensionen inom utbildningen,
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— främja rörligheten för studerande och lärare, bl.a. genom att verka för ett akademiskt
erkännande av examensbevis och studietider,

— främja samarbete mellan utbildningsanstalter,

— utveckla informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som är gemensamma för
medlemsstaternas utbildningssystem,

— främja utvecklingen av distansundervisning.

B. Rådande prioriteringar på utbildningsområdet
Tack vare Europa 2020-strategin har intresset för högre utbildning inom EU-politiken ökat.[1]

Målen i Europa 2020-strategin är inriktade på smart och hållbar tillväxt för alla och
ska uppnås genom effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation. Ett av
de främsta målen är att avsevärt öka andelen unga med högre utbildning (minst 40 %
av befolkningen i åldern 30–34 år senast 2020).[2] Detta ambitiösa mål formulerades på
förhand i den strategiska ramen Utbildning 2020, som rådet antog i maj 2009 och som
bygger på det föregående arbetsprogrammet Utbildning 2010. Ramen fastställer gemensamma
strategiska mål för medlemsstaterna, inklusive ett antal riktlinjer för uppnåendet av dessa
mål.[3] Förutom medlemsstaternas egna politiska initiativ stöder EU aktivt prioriteringarna
inom Bolognaprocessen, genom vilken man sedan starten 1999 arbetat för mer jämförbara,
kompatibla och enhetliga system för högre utbildning i Europa. Detta arbete kulminerade i
inrättandet av ett europeiskt område för högre utbildning genom Budapest–Wiendeklarationen,
som antogs vid ministerkonferensen i mars 2010.
Efter Europa 2020-strategins införande fokuserade kommissionen i sitt meddelande Stöd
till tillväxt och sysselsättning – en agenda för modernisering av Europas system för högre
utbildning från 2011 på potentialen hos Europas system för högre utbildning.[4]

Under 2017 offentliggjorde kommissionen En ny agenda för högre utbildning (COM(2017)
0247), där den fokuserar på följande fyra prioriterade åtgärdsområden, varav vissa redan ingick
i agendan från 2011:
1. Anpassa kompetensutvecklingen inom den högre utbildningen till behoven på

arbetsmarknaden.

2. Göra den högre utbildningen brett tillgänglig och mer inkluderande samt öka dess närvaro
i samhället.

3. Främja den högre utbildningens innovationskapacitet.

4. Göra den högre utbildningen mer ändamålsenlig och effektiv.

Nya EU-initiativ för uppnåendet av dessa mål går bland annat ut på att följa upp utexaminerade
(något som beskrivs i ett separat meddelande från kommissionen), att använda EU-medel, till
exempel genom Erasmus+, för att hjälpa högre utbildningsanstalter att utveckla strategier för
att bli mer inkluderande, att sprida modellen med regionala innovationssystem från Europeiska

[1]Se strategidokumentet om Europa 2020, från mars 2010 (COM(2010)2020) (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SV:PDF). Mer information finns på kommissionens webbplats: http://
ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
[2]Mål nummer 2 på området högre utbildning är att minska andelen personer med avbruten skolgång till mindre
än 10 %.
[3]Se EUT OJ C 119, 28.5.2009, s. 2 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SV:PDF). I bilaga I, som avser de planerade ”europeiska riktmärkena”, sägs det
om högre utbildning att ”med tanke på det ökande kravet på högre utbildning, samtidigt som det erkänns att
yrkesutbildning är lika viktig … bör andelen 30–34-åringar med eftergymnasial utbildning vara minst 40 % senast
2020”. Ibid., s. 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(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:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SV:PDF
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SV:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0567
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institutet för innovation och teknik till fler universitet och regioner, att genomföra en granskning
av finansieringen, incitamenten och belöningarna för systemen för högre utbildning som en
grund för utbyte av bästa praxis, att inrätta ett kunskapsnav om högre utbildning och att förenkla
studenternas rörlighet genom att underlätta elektroniskt utbyte av studentuppgifter.

RESULTAT

A. Programmet Erasmus+ (2014–2020)
Programmet Erasmus+ inrättades formellt i december 2013[5] och löper sedan den 1 januari
2014. Det främsta målet för detta program är att investera i Europas utbildning, ungdomar
och idrott genom ett enda integrerat program. Erasmus+ utgör en sammanslagning av
sektorsspecifika och övergripande politikområden som tidigare var uppdelade i Programmet
för livslångt lärande (2007–2013) och täcker högre utbildning (Erasmus, Erasmus Mundus,
Tempus, bilaterala program med andra länder eller kontinenter), skolutbildning (Comenius),
yrkesutbildning (Leonardo da Vinci), vuxenutbildning (Grundtvig), ungdomar (Aktiv ungdom)
och europeiska integrationsstudier (Jean Monnet). Dessutom ingår idrott för första gången.
Den totala budgeten för Programmet för livslångt lärande var 7 miljarder euro, och
Erasmusprogrammet omfattade varje år 300 000 lärare och 230 000 studerande inom högre
utbildning. Erasmus+ har nu en budget på 14 miljarder euro och samarbete är möjligt såväl
mellan olika medlemsstater som mellan medlemsstater och länder utanför EU.
Erasmus+ syftar till att omstrukturera och rationalisera verksamheten kring tre nyckelåtgärder
inom de aktuella områdena:
1. Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte

2. Innovationssamarbete och utbyte av god praxis

3. Stöd till politiska reformer.

Högre utbildning har en särställning inom den övergripande ramen för Erasmus+. Minst 33,3 %
av den totala budgeten för Erasmus+ ska anslås för högre utbildning. Två miljoner studerande
inom högre utbildning förväntas delta i rörlighetsprogram under perioden 2014–2020. Förutom
att stödja rörligheten för studerande och personal inom högre utbildning finansierar Erasmus+
även gemensamma magisterexamina inom ramen för Erasmus Mundus och Erasmus+-lån för
magisterutbildningar.
B. Marie Skłodowska-Curie-åtgärder
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna ingår i Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning
och innovation – och stöder forskarutbildning och karriärutveckling med inriktning på
innovation. Programmet finansierar internationell och sektorsöverskridande rörlighet som
bidrar till högklassig forskning inom alla ämnesområden. Inom den högre utbildningen
finns det Marie Skłodowska-Curie-stipendier som främjar utbyten över gränser, sektorer
och ämnen. Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna kommer att bli EU:s huvudsakliga program
för doktorandutbildning och finansiera 25 000 doktorsexamina och forskningsprojekt på
postdoktorsnivå. Förutom att dessa åtgärder främjar rörlighet mellan olika länder syftar de även
till att få bort verkliga och upplevda hinder mellan den akademiska världen och andra sektorer,
särskilt näringslivet. Åtgärderna finansierar också den europeiska forskarkvällen, som utgörs av
en rad offentliga evenemang som hålls runt om i Europa den fjärde fredagen i september varje
år för att uppmärksamma forskarnas arbete.

[5]EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about/european-researchers-night_sv


Faktablad om EU - 2017 4

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Med tanke på EU:s begränsade befogenheter på området högre utbildning har
Europaparlamentets roll huvudsakligen varit att främja ett nära samarbete mellan EU:s
medlemsstater och att stärka den europeiska dimensionen där det varit möjligt. Tack vare
parlamentets ökade politiska betydelse under de senaste årtiondena, och inte minst på grund av
den allmänna europeiseringen till följd av Bolognaprocessen, har parlamentet fått ett allt större
inflytande över utformningen av politiken för högre utbildning i Europa.
Parlamentet har framgångsrikt och konsekvent arbetat för en ökad budget för de befintliga
programmen för högre utbildning, inklusive Erasmus+, och har medverkat aktivt till att man
i nästa fleråriga budgetram (2014–2020) ska övergå till att prioritera mer framtidsorienterade
utgifter, till exempel inom området för högre utbildning.
Parlamentet har genom åren alltid intresserat sig för den högre utbildningen och dess
kopplingar till sysselsättningen. Under 2010 antog parlamentet resolutionen Dialogen mellan
universitet och näringsliv: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet[6],
i vilken det efterlyste en dialog mellan högre utbildningsanstalter och näringslivet inom alla
utbildningsområden och påminde om vikten av livslångt lärande och rörlighet, främjande av
forskning och utbyte av bästa praxis.
Till följd av det ovannämnda kommissionsmeddelandet från 2011 antog parlamentet en
resolution om modernisering av Europas system för högre utbildning[7], där de högre
utbildningsanstalterna uppmanades att återintegrera livslångt lärande i sina kursplaner, att skapa
nya studievägar som svarar mot arbetsmarknadens behov och att arbeta för jämställdhet inom
den högre utbildningen. I denna resolution insisterade parlamentet även på att medlemsstaterna
måste uppnå målet att investera 2 % av sin BNP i högre utbildning.
Med anledning av det ovannämnda uppföljande meddelandet från 2017 (COM(2017)0247)
kommer parlamentets utskott för kultur och utbildning (CULT) att utarbeta ett
initiativbetänkande med titeln ”Modernisering av utbildningen i EU” (som även kommer att
beröra skolutbildning), vilket förväntas gå till omröstning i kammaren under första halvåret
2018.
Parlamentet har länge visat prov på engagemang när det gäller att stärka och utveckla
Bolognaprocessen. Rapporten från 2011 om EU-institutionernas bidrag till Bolognaprocessens
förstärkning och utveckling resulterade i en resolution från parlamentet[8], i vilken parlamentet
framhöll vikten att Bolognaprocessen måste reformeras för att det europeiska området för högre
utbildning ska kunna skapas och Europa 2020-strategins mål uppnås.
Under 2015 diskuterade parlamentet genomförandet av Bolognaprocessen.[9] Ledamöterna
ansåg att reformerna av Bolognaprocessen bidrog till bättre kvalitet på utbildningssystemen och
ökad attraktionskraft för den högre utbildningen i Europa. Bolognaprocessen gjorde det även
enklare att jämföra olika strukturer för högre utbildning med varandra och medförde att det
inrättades system för kvalitetssäkring vid erkännandet av examensbevis. Parlamentets ledamöter
uppmanade även högre utbildningsanstalter, offentliga förvaltningar, arbetsmarknadsparterna
och näringslivet att upprätthålla en kontinuerlig dialog om hur man kan underlätta och öka
möjligheterna för personer med universitets- och högskoleexamen att hitta arbete. Dessutom

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

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2017)0247
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efterlyste de en vidareutveckling av en bred uppsättning kvalifikationer och nya modeller för
lärande, undervisning och bedömning.
Den 12 september 2017 antog parlamentet en resolution om akademisk vidareutbildning
och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande[10], och
den 2 februari 2017 antog det en resolution om Erasmus+[11], där parlamentet analyserar de
första åren av programmets genomförande, framhåller dess framgång och föreslår förbättringar
inför den andra delen av det fleråriga ramprogrammet.
Michaela Franke
09/2017

[10]Antagna texter, P8_TA(2017)0324.
[11]Antagna texter, P8_TA(2017)0018.

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