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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 включват
насърчаване на мобилността на студентите и преподавателите, поощряване на
взаимното признаване на дипломите и периодите на обучение и насърчаване
на сътрудничеството между висшите учебни заведения.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Образованието, и в този контекст висшето образование, е официално признато
за област от компетентността на ЕС в Договора от Маастрихт от 1992 г. Договорът
от Лисабон за изменение на Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС) не променя разпоредбите относно ролята на ЕС във връзка
с образованието и обучението. Член 165, параграф 1, който се намира в
дял XII от Договора, гласи: „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“. В член 165, параграф 2 се посочва, че действията на Съюза
целят „развиване на европейското измерение в образованието [...]; насърчаване
на мобилността на студенти и преподаватели, наред с другото, 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; [и] насърчаване на развитието на дистанционното
образование [...]“.
Освен това Договорът от Лисабон съдържа разпоредба, която може да бъде
описана като хоризонтална „социална клауза“. В член 9 от ДФЕС се посочва,
че: „При определянето и осъществяването на своите политики и дейности
Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока
степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата
срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на
образование, обучение и опазване на човешкото здраве“.
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Освен това в Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата
правна сила като Договорите (член 6 от Договора за Европейския съюз), се
заявява, че: „Всеки има право на образование“ (член 14).

ЦЕЛИ

А. Европейско пространство за образование
В съобщение, публикувано през септември 2020 г., Комисията очерта контурите
на едно „европейско пространство за образование“, насочено към подобряване
на равнището на образование и обучение на европейските граждани и към
развиване на чувството им за принадлежност към Европейския съюз. Що се
отнася до висшето образование, основните цели на европейското пространство
за образование са:
— увеличаване на дела на лицата на възраст 30–34 години с висше образование

до 50% до 2030 г. (40,3% през 2020 г.);

— създаване на мрежи от европейски университети с правен статут,
присъждащи европейски образователно-квалификационни степени;

— укрепване на „Еразъм+“ – програмата на Съюза в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта в Европа, за да стане тя по-приобщаваща;

— въвеждане на инициативата за „европейска студентска карта“ за улесняване
на студентската мобилност;

— автоматично признаване на дипломи и периоди на обучение от една държава
членка в друга.

Б. Процесът от Болоня
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 изграждане на по-сравними, съвместими и съгласувани
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.
В. Новата стратегия на Съюза за висшето образование
През 2017 г. Комисията публикува съобщение относно нов тласък за висшето
образование в ЕС. В него се поставя акцент върху четири приоритетни области:
— привеждане на придобиваните по време на следването умения в

съответствие с търсенето на пазара на труда;

— по-широко достъпно и по-приобщаващо висше образование и засилване на
популярността му сред обществото;

— повишаване на капацитета за иновации на висшето образование;

— повишаване на ефективността и ефикасността на висшето образование.
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ПОСТИЖЕНИЯ

А. „Еразъм+“
Програма „Еразъм+“ има за цел да се инвестира в образованието, обучението,
младежта и спорта в Европа чрез единна програма за финансиране. „Еразъм
+“ обединява секторните и междусекторните политики, прилагани преди това
поотделно в областта на висшето образование („Еразъм“, „Еразъм Мундус“,
„Темпус“, „Жан Моне“), училищното образование („Коменски“), професионалното
образование и обучение („Леонардо да Винчи“), обучението за възрастни
(„Грундвиг“) и младежта („Младежта в действие“). Програмата включва и спорта
за първи път през 2014 г. Програмата е структурирана около три основни действия
в различните целеви сектори:
— индивидуална мобилност с учебна цел;

— сътрудничество между институции и обмен на добри практики;

— подкрепа за реформиране на политиките.

Висшето образование играе централна роля в рамките на обединяващата
структура на „Еразъм+“. За периода 2021–2027 г. за висше образование са
заделени най-малко 34,6% от общия бюджет на „Еразъм+“. „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+“.
През 2018 г. беше поставено началото на инициативата „Европейски
университети“, която се състои в насърчаване, чрез програма „Еразъм+“, на
създаването на мрежи от висши учебни заведения от различни държави членки
с цел разработване на общи стратегии, възможност за студентите да учат в
няколко държави от Съюза и присъждане на европейски образователни степени.
След първите покани за представяне на проекти бяха избрани 41 европейски
университета, като участваха 279 висши учебни заведения от всички държави
членки, както и четири държави извън ЕС, участващи в програмата „Еразъм+“.
На 22 октомври 2021 г. Комисията прие нова рамка от мерки за приобщаване
за програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ за периода
2021–2027 г. Тази рамка има за цел да улесни достъпа на хора с по-малко
възможности и да премахне пречките, които могат да възпрепятстват достъпа.
Тя подпомага доставчиците на професионално образование и обучение, които
желаят да организират дейности за мобилност с учебна цел за професионално
образование и обучение на учащи и преподаватели. Сътрудничеството е от
основно значение за новата рамка и включва партньорства от малък мащаб, които
разширяват достъпа до програмата.
Б. Действия по „Мария Склодовска-Кюри“
Действията по „Мария Склодовска-Кюри“ подпомагат мобилността и обучението
на изследователи. Те са част от рамковата програма на Съюза за
научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и са структурирани
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около петте поддействия, описани по-долу. Що се отнася до висшето
образование, действията по „Мария Склодовска-Кюри“ се превърнаха в
основната програма на Европейския съюз за докторантури. Те финансират
съвместни обучения за докторанти (поддействие „Докторантски мрежи“) и
насърчават транснационалната, междусекторната и интердисциплинарната
мобилност чрез стипендии за постдокторанти (поддействие „Постдокторантски
стипендии“) или чрез съфинансиране от други регионални, национални
или международни програми (поддействие „Съфинансиране“). Те също така
улесняват командироването в чужбина на изследователи и административен
и технически персонал, участващ в научните изследвания и иновациите
(поддействие „Обмен на персонал“). На последно място, действията по „Мария
Склодовска-Кюри“ подкрепят Европейската нощ на изследователите – поредица
от публични прояви, които се провеждат всяка година през септември в цяла
Европа с цел насърчаване на работата на изследователите (в „Хоризонт Европа“
поддействието е преименувано на „Действия по „Мария Склодовска-Кюри“ и
гражданите“). Програмата се стреми да премахне реалните и възприеманите
пречки между академичните среди и други сектори, по-специално предприятията.
В сравнение с предходния период на програмата, „Хоризонт Европа“ се фокусира
върху опростяване и подобряване на процента на успеваемост и заделя бюджет
от около 6,6 милиарда евро за действията по „Мария Склодовска-Кюри“.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът оказва все по-голямо влияние върху изготвянето на европейските
политики в областта на висшето образование.
А. „Еразъм“
В своята резолюция от 14 септември 2017 г. Парламентът призна изключително
положителния ефект от програмата „Еразъм+“, по-специално за увеличаване на
шансовете за интеграция на пазара на труда, но също така и за насърчаване на
активното гражданство и чувството за европейска идентичност. При все това, тъй
като от „Еразъм+“ могат да се възползват под 5% от европейците, той подчерта, че
новата програма следва да бъде по-отворена и по-достъпна и че тя следва да се
съсредоточи повече върху образованието и професионалното обучение, ученето
през целия живот и неформалното и самостоятелното образование. Той също
така обърна внимание на трудностите, свързани с прилагането на Европейската
система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), които представляват
пречка пред мобилността, и призова за създаване на електронна европейска
студентска карта, която да предоставя на студентите достъп до услуги в цяла
Европа. На 13 март 2019 г., в контекста на Брексит, Парламентът прие също така
резолюция относно продължаване на текущите дейности за учебна мобилност
по програмата „Еразъм+“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство
от ЕС. На 15 септември 2020 г. беше гласувана резолюция за укрепване на
екологичното измерение на програмите за финансиране „Еразъм“, „Творческа
Европа “ и „Европейски корпус за солидарност“, и по-специално за интегриране
на това измерение в Хартата за висше образование „Еразъм+“.
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През декември 2020 г. Парламентът и Съветът постигнаха предварително
споразумение относно програма „Еразъм+“ за периода 2021–2027 г., която
разполага с бюджет от над 26 милиарда евро (в сравнение с 14,7 милиарда
евро през предходния период). През този период програмата следва да увеличи
участието на хора с по-малко възможности, например поради увреждане,
географска отдалеченост или бедност. „Еразъм+“ ще подпомага ученето през
целия живот за възрастни учащи. Административните формалности ще бъдат
опростени и достъпът до структурните фондове ще бъде възможен чрез „Печат за
високи постижения“ за проекти, които не са избрани по програмата. На последно
място, програмата ще допринесе за постигането на целите на Съюза в областта
на климата чрез мерки за намаляване на своя климатичен отпечатък.
И накрая, благодарение на настояването на Парламента за включване на
ефективни мерки за приобщаване по време на преговорите по новата програма,
новата програма „Еразъм+“ за периода 2021–2027 г. поставя силен акцент върху
приобщаването, по-специално чрез нова рамка от мерки за приобщаване в тази
програма и програмата на Европейския корпус за солидарност за периода 2021–
2027 г., приета от Комисията на 22 октомври 2021 г.
Б. Връзки със заетостта
През годините Парламентът неизменно е проявявал интерес към висшето
образование и връзките му със заетостта. През 2012 г. Парламентът прие
резолюция за модернизиране на системите за висше образование в Европа,
в която призовава висшите училища да интегрират ученето през целия
живот в своите образователни програми и да се приспособят към новите
предизвикателства чрез създаване на нови учебни области, които да отразяват
нуждите на пазара на труда. След съобщението на Комисията от 30 май 2017 г.
относно нов тласък за висшето образование в ЕС, на 12 юни 2018 г. Парламентът
прие резолюция относно модернизацията на образованието в ЕС. Той призовава
за създаване на европейско пространство за висше образование, като
насърчава държавите членки да инвестират повече във висшето образование
и да засилят сътрудничеството между висшето образование, работодателите,
промишлеността, научноизследователската общност и обществото като цяло.
В. Процесът от Болоня
Парламентът проявява траен интерес към укрепването и напредъка на процеса
от Болоня. В резолюция от 28 април 2015 г. относно прилагането на процеса
от Болоня той подчерта, че процесът от Болоня допринася за подобряване
на качеството на образователните системи, улеснява съпоставимостта на
структурите за висше образование чрез предоставяне на системи за осигуряване
на качеството при признаването на дипломи, като по този начин повишава
привлекателността на висшето образование в Европа.
През април 2018 г. Парламентът прие нова резолюция относно процеса от
Болоня. Той призова за критична оценка на процеса по време на конференцията
на министрите на европейското пространство за висше образование в Париж
през май същата година. Резолюцията подчерта също така необходимостта
от подобряване на социалното измерение на образованието, с конкретни
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възможности за достъп до висше образование за студентите с увреждания и
студентите, произхождащи от среда в неравностойно положение. Тя призова
за достъпни и справедливи механизми за разпределение на безвъзмездните
средства и надбавките за мобилност. Резолюцията също така призова ЕС и
държавите членки да увеличат бюджетите си за образование, за да гарантират
безплатно и качествено публично висше образование за всички.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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