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HÖGRE UTBILDNING

Politiken för högre utbildning fastställs av varje enskild EU-medlemsstat, i enlighet
med subsidiaritetsprincipen. EU har därför huvudsakligen en stödjande och
samordnande roll på detta område. Att uppmuntra till rörlighet bland studerande och
personal, verka för ett ömsesidigt erkännande av examensbevis och studieperioder
och främja samarbete mellan högre utbildningsanstalter hör till de främsta målen för
EU:s åtgärder inom högre utbildning.

RÄTTSLIG GRUND

Utbildning – inklusive högre utbildning – erkändes formellt som ett område som
omfattas av EU:s behörighet genom Maastrichtfördraget från 1992. Lissabonfördraget,
som ändrade fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),
medförde inte några ändringar av bestämmelserna om EU:s roll på utbildningsområdet.
Enligt artikel 165.1 i avdelning XII i fördraget ska unionen ”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 utveckla den europeiska dimensionen inom
utbildningen, 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 och främja utvecklingen av
distansundervisning.
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 hög sysselsättning, garantier för ett fullgott
socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög utbildningsnivå och en hög
hälsoskyddsnivå för människor”.
I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som har samma
rättsliga värde som fördragen (artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen), anges
dessutom följande: ”Var och en har rätt till utbildning […]” (artikel 14).
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MÅL

A. Det europeiska området för utbildning
I ett meddelande från september 2020 skissade kommissionen upp ett ”europeiskt
område för utbildning”, där målet är att höja nivån på européernas utbildning och att
utveckla deras känsla av tillhörighet i Europeiska unionen. När det gäller den högre
utbildningen har följande huvudsakliga målsättningar ställts upp inom ramen för det
europeiska området för utbildning:
— Öka andelen 30–34-åringar med eftergymnasial utbildning till mer än 50 % till 2030

(jämfört med 40,3 % under 2020).

— Upprätta ett nätverk av Europauniversitet som har rättslig status och utfärdar
europeiska examina.

— Stärka Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott i Europa, så
att det blir mer inkluderande.

— Införa ett ”europeiskt studentkort” för att underlätta rörlighet bland studerande.

— Främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och studieperioder
mellan medlemsstaterna.

B. Bolognaprocessen
Utöver medlemsstaternas egna politiska initiativ stöder EU också 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.
C. Den nya EU-agendan för högre utbildning
Under 2017 offentliggjorde kommissionen meddelandet En ny agenda för högre
utbildning, där fokus ligger på följande fyra prioriterade uppgifter:
— Anpassa kompetensutvecklingen inom den högre utbildningen till behoven på

arbetsmarknaden.

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

— Främja den högre utbildningens innovationskapacitet.

— Göra den högre utbildningen mer ändamålsenlig och effektiv.

RESULTAT

A. Erasmus+
Syftet med programmet Erasmus+ är att investera i utbildning, ungdomar och idrott
i Europa via ett enda finansieringsprogram. Erasmus+ utgör en sammanslagning
av tidigare separata sektorsspecifika och övergripande politikområden som rör
högre utbildning (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet), skolutbildning

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017DC0247
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017DC0247
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sv


Faktablad om EU - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

(Comenius), yrkesutbildning (Leonardo da Vinci), vuxenutbildning (Grundtvig) och
ungdomar (Aktiv ungdom). Dessutom inlemmades idrott för första gången 2014.
Programmet är uppbyggt kring tre nyckelåtgärder på följande områden:
— Enskilda personers rörlighet i utbildningssyfte.

— Samarbete mellan institutioner och utbyte av bästa praxis.

— Stöd till politiska reformer.

Högre utbildning har en särställning inom Erasmus+. Under perioden 2021–2027 ska
minst 33,3 % av budgeten för Erasmus+ anslås till högre utbildning. Förutom att stödja
rörligheten bland studerande och personal inom högre utbildning finansierar Erasmus
+ även gemensamma masterexamina inom ramen för Erasmus Mundus och Erasmus
+-lån för masterutbildningar.
Under 2018 sjösattes initiativet Europauniversitet, som går ut på att med hjälp av
Erasmus+ uppmuntra universitet och högskolor från olika medlemsstater att bilda
nätverk i syfte att utarbeta gemensamma strategier, göra det möjligt för studerande
att studera i flera olika EU-länder och utfärda europeiska examina. I samband med
de första projektansökningsomgångarna valde man ut 41 Europauniversitet, vilka
omfattade 279 universitet och högskolor från samtliga medlemsstater samt från fyra
tredjeländer som deltar i Erasmus+.
Den 22 oktober 2021 antog kommissionen en ny ram för inkluderingsåtgärder
för programmen Erasmus + och Europeiska solidaritetskåren 2021–2027. Syftet
med denna ram är att underlätta tillträdet för personer med sämre möjligheter
och att undanröja de möjliga hindren för tillträde. Den utgör ett stöd för
yrkesutbildningsanordnare som vill organisera rörlighetsverksamheter inom ramen för
yrkesutbildning och fortbildning för studerande och personal. Samarbete är också en
grundpelare i den nya ramen och inbegriper småskaliga partnerskap, som breddar
tillträdet till programmet.
B. Marie Skłodowska-Curie-åtgärder
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna stöder rörlighet och fortbildning för forskare. De
utgör en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation, ”Horisont 2020”,
och är uppdelade i nedanstående fem delåtgärder. Inom den högre utbildningen har
Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna blivit EU:s främsta program för forskarutbildning.
De finansierar gemensamma forskarutbildningar (delåtgärd ”Doctoral Networks”) och
främjar transnationell, sektorsöverskridande och tvärvetenskaplig rörlighet tack vare
stipendier för personer med doktorsexamen (delåtgärd ”Postdoctoral Fellowships”)
och via samfinansiering av andra regionala, nationella eller internationella program
(delåtgärd ”Cofound”). Dessutom underlättar de utstationering av forskare och
administrativ och teknisk personal inom forskning och innovation (delåtgärd
”Staff exchanges”). Slutligen stöder Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna också den
europeiska forskarkvällen, som består av en rad offentliga evenemang som hålls runt
om i Europa i september varje år för att uppmärksamma forskarnas arbete (denna
delåtgärd har döpts om till ”MSCA and Citizens” inom Horisont Europa). Programmet
syftar till att undanröja verkliga och upplevda hinder mellan den akademiska världen
och andra sektorer, särskilt näringslivet. Jämfört med den föregående programperioden
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fokuserar Horisont Europa mer på förenkling och förbättrad framgångsgrad, och
budgeten för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna uppgår till närmare 6,6 miljarder
euro.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har ett allt större inflytande över EU-politiken på området högre utbildning.
A. Erasmus
I en resolution av den 14 september 2017 lyfte parlamentet fram de extremt
positiva effekterna av Erasmus+, bland annat att programmet bidrar till ökade
anställningsmöjligheter och uppmuntrar till ett aktivt medborgarskap och känslan av
en europeisk identitet. Samtidigt är det mindre än 5 % av européerna som kan dra
nytta av Erasmus+, och parlamentet framhöll därför att det nya programmet måste
vara mer öppet och tillgängligt samt mer inriktat på yrkesutbildning, livslångt lärande
och icke-formell och informell utbildning. Dessutom uppmärksammade parlamentet
att svårigheterna kring införandet av det europeiska systemet för överföring och
ackumulering av studiemeriter (ECTS) hämmade rörligheten, och begärde att det
skulle införas ett elektroniskt europeiskt studentkort som ska ge studerande tillgång
till tjänster i hela Europa. Med anledning av brexit antog parlamentet den 13 mars
2019 även en resolution om en fortsättning av pågående rörlighet i utbildningssyfte
inom programmet Erasmus+ i samband med Förenade konungarikets utträde ur
Europeiska unionen. Den 15 september 2020 röstade parlamentet igenom en
resolution om att göra finansieringsprogrammen Erasmus+, Kreativa Europa och
Europeiska solidaritetskåren grönare och att i synnerhet integrera miljödimensionen i
Erasmus+-stadgan för högre utbildning.
I december 2020 enades parlamentet och rådet om en preliminär överenskommelse
om Erasmus+ för perioden 2021–2027, med en budget på över 26 miljarder euro
(jämfört med 14,7 miljarder euro under den föregående perioden). Under den nya
programperioden ska man öka deltagandet av personer som missgynnas på grund
av till exempel funktionsnedsättning, geografiskt avlägsen bostadsort eller fattigdom.
Erasmus+ ska stödja livslångt lärande för vuxenstuderande. Administrationen ska
förenklas och projekt som inte valts ut inom ramen för programmet ska kunna
få pengar från strukturfonderna tack vare en ”spetskompetensstämpel”. Slutligen
ska programmet bidra till unionens klimatmål genom åtgärder för att minska dess
klimatavtryck.
Tack vare att parlamentet under förhandlingarna om det nya programmet insisterade
på att det skulle införas effektiva integrationsåtgärder finns det nu i det nya Erasmus+-
programmet för 2021–2027 ett starkt fokus på inkludering, särskilt genom en ny ram för
inkluderingsåtgärder i detta program och Europeiska solidaritetskårens program 2021–
2027, som kommissionen antog kommissionen den 22 oktober 2021.
B. Kopplingar till sysselsättningen
Parlamentet har genom åren alltid lagt stor vikt vid den högre utbildningen och
dess kopplingar till sysselsättningen. Under 2012 antog parlamentet en resolution om
modernisering av Europas system för högre utbildning, där universitet och högskolor
uppmanades att integrera livslångt lärande i sina kursplaner och att anpassa sig till
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nya utmaningar genom att skapa nya studievägar som svarar mot arbetsmarknadens
behov. Till följd av kommissionens meddelande av den 30 maj 2017 om en ny
agenda för högre utbildning antog parlamentet den 12 juni 2018 en resolution om
modernisering av utbildningen i EU. Parlamentet begärde i denna resolution att det
skulle skapas ett europeiskt område för utbildning samt uppmuntrade medlemsstaterna
att öka sina investeringar i högre utbildning och att främja samarbete mellan den högre
utbildningen, arbetslivet, industrin, forskarvärlden och samhället som helhet.
C. Bolognaprocessen
Parlamentet har länge engagerat sig i arbetet med att stärka och utveckla
Bolognaprocessen. I en resolution av den 28 april 2015 om genomförandet av
Bolognaprocessen betonade parlamentet att denna process bidrar till att förbättra
utbildningssystemens kvalitet och gör det lättare att jämföra strukturerna för
högre utbildning med varandra eftersom den erbjuder kvalitetssäkringssystem för
erkännande av examensbevis och därigenom ökar attraktionskraften hos den högre
utbildningen i Europa.
I april 2018 antog parlamentet en ny resolution om Bolognaprocessen. Parlamentet
begärde att den ministerkonferens om det europeiska området för högre utbildning som
skulle hållas i Paris samma år skulle inbegripa en kritisk utvärdering av processen.
I resolutionen betonades behovet av att stärka utbildningens sociala dimension och
vikten av att studerande med funktionsnedsättning och från missgynnade miljöer har
konkreta möjligheter att få tillträde till högre utbildning. Parlamentet förespråkade
tillgängliga och rättvisa mekanismer för tilldelning av stipendier och bidrag för
rörlighet. Dessutom begärde det att EU och medlemsstaterna skulle öka sina
utbildningsbudgetar i syfte att säkerställa att den offentliga högre utbildningen är
kostnadsfri och tillgänglig för alla.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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