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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 170, stk. 4) i forbindelse med 
et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A8-0121/2015 

Europa-Parlamentets beslutning om opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til artikel 165 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF), 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne, særlig artikel 26, 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 

artikel 14, 

– der henviser til Sorbonne-fælleserklæringen om harmonisering af opbygningen af den 

videregående uddannelse i Europa, som de fire ansvarlige ministre fra Frankrig, 

Tyskland, Italien og Det Forenede Kongerige undertegnede den 25. maj 1998 i Paris 

(Sorbonneerklæringen)
1
, 

– der henviser til den fælleserklæring, som undervisningsministrene fra 29 europæiske 

lande undertegnede i Bologna den 19. juni 1999 (Bolognaerklæringen)
2
, 

– der henviser til det kommuniké, der blev offentliggjort af konferencen af ministre med 

ansvar for videregående uddannelse den 19. maj 2001 i Prag, 

– der henviser til kommunikéet fra konferencen af de europæiske ministre med ansvar for 

videregående uddannelse den 28.–29. april 2009 i Leuven og Louvain-la-Neuve
3
, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf 
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-

Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 
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– der henviser til Budapest-Wien-erklæringen af 12. marts 2010, som blev vedtaget af 

udenrigsministrene fra 47 lande, og som officielt lancerede det europæiske område for 

videregående uddannelse
1
, 

– der henviser til kommunikéet fra ministerkonferencen og det tredje Bolognapolitik-

forum afholdt i Bukarest den 26.–27. april 2012
2
, 

– der henviser til mobilitetsstrategien 2020 for det europæiske område for videregående 

uddannelse (EHEA) vedtaget på EHEA-ministerkonferencen afholdt i Bukarest den 

26.–27. april 2012
3
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 

2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved 

hjælp af informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen")
4
. 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 28. september 2005 om 

lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold for 

forskere fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på 

videnskabeligt forskningsarbejde
5
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 15. februar 2006 om 

yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående 

uddannelser
6
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om 

etablering af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring
7
, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det 

europæiske samarbejde for uddannelse og erhvervsuddannelse ("ET 2020")
8
, 

– der henviser til de konklusioner, som Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 

regeringer, forsamlet i Rådet, vedtog den 26. november 2009 om udvikling af 

uddannelsessystemernes rolle i en fuldt fungerende videnstrekant
9
, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 11. maj 2010 om internationalisering af 

videregående uddannelse
10
, 

– der henviser til Rådets henstilling af 28. juni 2011 om politikker, som skal mindske 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf 
3 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf 
4 EUT L 354 af 28.12.2013, s. 132. 
5 EUT L 289 af 3.11.2005, s. 23. 
6 EUT L 64 af 4.3.2006, s. 60. 
7 EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1. 
8 EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2. 
9 EUT C 302 af 12.12.2009, s. 3. 
10 EUT C 135 af 26.5.2010, s. 12. 
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skolefrafald
1
, 

– der henviser til Rådets henstilling af 28. juni 2011 med titlen "Unge på vej – flere unge i 

læringsmobilitet"
2
, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2006 "Virkeliggørelse af 

universiteternes moderniseringsdagsorden for uddannelse, forskning og innovation" 

(COM(2006)0208), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 "Europa 2020 – En strategi 

for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2010 om en digital dagsorden 

for Europa (KOM(2010)0245/2), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 med titlen "Fremme 

af vækst og beskæftigelse – en dagsorden for moderniseringen af Europas videregående 

uddannelser" (COM(2011)0567), 

– der henviser til rapporten "Higher Education in Europe 2009: Developments in the 

Bologna Process" (Eurydice, Kommissionen, 2009)
3
, 

– der henviser til rapporten "Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of 

the Bologna Process" (Eurydice, Kommissionen, 2010)
4
, 

– der henviser til rapporten "The European Higher Education Area in 2012: Bologna 

Process Implementation Report" (Eurydice, Kommissionen, 2012)
5
, 

– der henviser til Eurobarometers 2007-undersøgelse blandt undervisere om reform af 

videregående uddannelser
6
, 

– der henviser til Eurobarometers 2009-undersøgelse blandt studerende om reform af 

videregående uddannelser
7
, 

– der henviser til Eurostat-publikationen af 16. april 2009 med titlen "The Bologna 

Process in Higher Education in Europe – Key indicators on the social dimension and 

mobility"
8
, 

– der henviser til den endelige rapport fra den internationale konference om finansiering 

                                                 
1 EUT C 191 af 1.7.2011, s. 1. 
2 EUT C 199 af 7.7.2011, s. 1. 
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf 
4 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EN.pdf 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
8 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-

4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0 
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af videregående uddannelser afholdt den 8.–9. september 2011 i Jerevan, Armenien
1
, 

– der henviser til sin beslutning af 23. september 2008 om Bolognaprocessen og 

studerendes mobilitet
2
, 

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om dialog mellem universiteter og 

erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter
3
, 

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2012 om EU-institutionernes bidrag til 

konsolidering og udvikling af Bolognaprocessen
4
, 

– der henviser til Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)
5
, 

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0121/2015), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at målene med Bolognaprocessen – at det skal være nemt at tage til et 

andet land for at studere eller arbejde, at videregående uddannelser i Europa skal blive 

mere attraktive, således at et stort antal personer også fra ikke-europæiske lande kan 

komme til Europa for at studere og/eller arbejde, at det europæiske område for 

videregående uddannelser sikrer Europa et solidt fundament for højt kvalificeret 

specialviden og sikrer, at Europa udvikler sig som et fredeligt og tolerant samfund – 

fortsat gælder, men er det er nødvendigt med evaluering og med en statusopgørelse for 

at få et overblik over succeshistorier og fiaskoer i forhold til de opstillede mål; 

B. der henviser til, at betydningen af Bolognaprocessen i den aktuelle økonomiske 

konjunktur bør være knyttet til forfølgelsen af målet om at bringe viden og innovation 

for borgerne op på det højest mulige niveau via en bred adgang til uddannelse og 

løbende ajourføring af viden; der henviser til, at gennemførelse af Bolognaprocessen i 

de europæiske lande og uden for EU tværtimod består i at liberalisere de videregående 

uddannelser, forøge indskrivningsafgifterne og en øget indflydelse fra erhvervslivets 

side, selv i læreanstalternes styrelsesråd, ofte på bekostning af det public service-

hensyn, der burde være selve målet med videregående uddannelse;  

C. der henviser til, at flertallet af kandidater fra videregående uddannelser efter modtagelse 

af eksamensbeviset, skal gennemgå en "usikkerhedsperiode" på flere måneder eller år, 

der mangfoldiggør praktikophold såvel som usikre perioder eller underkvalificeret 

beskæftigelsesforhold i forhold til de opnåede kvalifikationer; der henviser til, at 

Bolognaprocessen i forhold til sin målsætning om at reducere omfanget af 

utilstrækkelige kvalifikationsniveauer inden for EU hidtil ikke har vist sig synderlig 

effektiv;  

                                                 
1 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
2 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 18. 
3 EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 95. 
4 EUT C 251 E af 31.8.2013, s. 24. 
5 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske fond for strategiske 

investeringer og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og (EU) nr. 1316/2013 

(COM(2015)0010). 
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D. der henviser til, at der ikke er sket store forbedringer i forbindelse med 

ungdomsbeskæftigelsesproblemet siden begyndelsen af krisen i 2008; der henviser til, at 

der ved udgangen af 2014 var omkring 5 millioner arbejdsløse unge (under 25) i EU, 

svarende til 21,7 %; og henviser til, at ungdomsarbejdsløsheden i visse europæiske 

lande overstiger 50 %; der henviser til, at de betydelige budgetnedskæringer, som indtil 

flere medlemsstater har foretaget på uddannelsesområdet såvel som den konstante 

stigning i undervisningsafgifter, har ført til en massiv stigning i antallet af gældsatte 

studerende, der befinder sig i en udsat situation og må ty til lønnet arbejde for at 

finansiere deres studier;  

E. der henviser til, at universiteterne er en vigtig, næsten tusind år gammel landvinding, 

hvis betydning for samfundets fremgang ikke kan indskrænkes til deres bidrag til 

samfundsøkonomien, og hvis udvikling ikke kun må afhænge af de økonomiske behov; 

der henviser til, som en filosof har udtrykt det, at "stræben efter sandhed og skønhed bør 

være universiteternes adelsmærke" foruden deres pligt til at uddanne nye fagfolk, 

videnskabsfolk, ingeniører, lærere, læger og ansvarlige politiske beslutningstagere og 

borgere;  

F. der henviser til, at det er vigtigt at anerkende universitetsverdenen i dens helhed 

(undervisere, studerende, øvrigt personale) som værende den rette primære aktør i 

gennemførelsen af reformer af videregående uddannelser foruden dens støttefunktion 

vedrørende samordning, regulering og ressourcer i forbindelse med regionale og 

nationale institutioner; der henviser til, at Bolognaprocessen har mødt modstand fra et 

betydeligt udsnit af universitetsverdenen; der henviser til, at der i forskellige europæiske 

lande har fundet store sociale protesttilkendegivelser sted mod reformer tilknyttet 

Bolognaprocessen og mod den liberalisering af de videregående uddannelser, som dette 

har afstedkommet; 

G. der henviser til, at dette mellemstatslige initiativ ikke har gjort det muligt at finde en 

fælles europæisk løsning på de alvorlige problemer, som mange lande står over for, men 

tværtimod har forværret ulighederne i adgangen til videregående uddannelse; 

H. der henviser til, at et af de opstillede mål med Bolognaprocessen er at understøtte 

mobilitet og internationalisering såvel som at sikre kompatibilitet og 

sammenlignelighed i standard og kvalitet ved forskellige videregående 

uddannelsessystemer, samtidig med at universiteternes selvstyre respekteres, og på 

denne måde bidrage til skabelse af et reelt demokratisk europæisk område, der tilbyder 

borgerne lige muligheder; der henviser til, at der fortsat er betydelige hindringer for 

mobilitet, f.eks. sociale rettigheder, den enkeltes finansielle kapacitet og sociokulturelle 

stereotyper, hvilket betyder, at det i øjeblikket kun er 3 % af de studerende, der kan 

udnytte denne mulighed; 

I. der henviser til, at der er brug for en vurdering af de fremskridt – og de fejlslag – der er 

gjort gennem de sidste 15 år, og henviser til, at denne evaluering skal tage hensyn til 

både projektresultaterne, hvad angår tværregionalt samarbejde, og de vedvarende 

problemer og hindringer, samt den varierende grad af indfrielse af målene; 

J. der henviser til, at løbende og øget finansiel støtte for uddannelse – både videregående 

og erhvervsfaglige uddannelse – viden og forskning er afgørende, navnlig i denne tid 
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med økonomisk krise; 

K. der henviser til, at det i en situation kendetegnet ved konstant udvikling er nødvendigt at 

drage lektier af processens fejlslag, at bringe den til afslutning og at erkende den 

altovervejende betydning af offentlige videregående uddannelser, som er gratis og 

tilgængelige for enhver og tillader individuel og kollektiv frigørelse, med henblik på at 

arbejde for udviklingen af hvert land og samfund i dets helhed; 

Bolognaprocessen rolle 

1. påpeger, at uddannelse og forskning er en af hele samfundets bærende søjler, at de skal 

være baseret på public service-funktionen og tilgodese kultur, mangfoldighed og 

demokratiske værdier med henblik på at forberede de studerende på at blive aktive 

borgere og muliggøre individuel og kollektiv frigørelse; understreger, at det er af 

højeste betydning, at staterne investerer mere i uddannelse, hvis man skal komme 

kilderne til elendighed, social ulighed, arbejdsløshed – særligt blandt unge – til livs og 

samtidig fremme social integration; påpeger, at uddannelse er et ansvar, der påhviler 

medlemsstaterne, og at det er vigtigt, at der ydes finansiel støtte til de højere 

læreanstalter i form af offentlige midler i et omfang, der modsvarer befolkningernes 

behov; 

2. minder om, at de budgetmidler, som afsættes til uddannelse, udgør en investering i 

fremtiden; opponerer derfor imod de betydelige budgetnedskæringer, som indtil flere 

medlemsstater har foretaget på uddannelsesområdet, såvel som den konstante forhøjelse 

af undervisningsafgifter, hvad der har ført til en massiv stigning i antallet af gældsatte 

studerende, der befinder sig i en udsat situation og må ty til lønnet arbejde for at 

finansiere deres studier; mener, at disse fænomener indvirker negativt på bestræbelserne 

på at styrke den sociale dimension af uddannelse, og minder om nødvendigheden af 

tilstrækkelig offentlig finansiering for, at universiteterne kan varetage deres opgaver;  

3. anmoder medlemsstaterne om i denne tid med økonomisk og social krise at reducere 

eller indefryse indskrivningsgebyrerne, hvor det er aktuelt, for at undgå at disse udgør 

en hindring for, at det størst mulige antal mennesker kan få en videregående 

uddannelse; opfordrer EU og medlemsstaterne til at tage skridt til at forhøje deres 

uddannelsesbudgetter, navnlig for så vidt angår stipendier og studiestøtte;  

4. fastholder, at udbredelsen af viden, uddannelse og forskning er medvirkende til at 

fremme medborgerskab; understreger behovet for høring af de højere læreanstalter 

(underviserne, de studerende og det øvrige personale) med henblik på at opnå en 

forståelse af modstanden mod de reformer, der er knyttet til Bolognaprocessen, såvel 

som behovet for at garantere offentlig uddannelse, der er gratis og tilgængelig for alle, 

og opfylder de samfundsmæssige behov; 

5. mener, at Bologna-reformerne har betydet, at der er etableret et europæiske område for 

videregående uddannelse; understreger, at en af prioriteringerne under 

Bolognaprocessen går ud på at sikre, at alle studerende, der er indskrevet på et 

europæisk universitet, gives mulighed for at erhverve et eksamensbevis, der er 

anerkendt i alle de medlemsstater, der deltager i processen; konstaterer, at disse mål 

hidtil ikke er nået, og at gennemførelsen af Bolognaprocessen og de ledsagende 
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reformer snarere har ført til konkurrence mellem uddannelser og 

uddannelsesinstitutioner såvel som en hierarkisk inddeling af disse, indførelse af 

undervisning i flere hastigheder og udelukkelse af nogle studerende;  

6. konstaterer, at Bolognaprocessen i de lande, hvor den er blevet gennemført, generelt har 

medført et fald i universitetsverdenens, navnlig de studerendes, repræsentation i de 

ledende organer til fordel for de økonomiske aktører, navnlig de store virksomheder;  

Spørgsmål og udfordringer 

7. efterlyser en evaluering og en samlet status over Bolognaprocessen for at få et overblik 

over succeshistorier og fejlslag i forhold til de opstillede mål; understreger, at det er 

nødvendigt, at der tages højde for de problemer, hindringer og misforståelser, der har 

været undervejs, også i universitetsverdenen, for at kunne udvikle en kvalitetsbetonet 

uddannelse med adgang for alle;  

8. opfordrer medlemsstaterne til at overveje muligheden for at indføre en særlig social 

status for unge for at sikre dem uafhængighed (boligtilbud, støtte til underhold, 

mulighed for idræt, kultur og fritidsaktiviteter) og af at indføre støtteordninger navnlig 

for unge, der er under uddannelse eller som søger der første job;  

9. modsætter sig "vidensalliancer" og "alliancer for sektorbaserede kvalifikationer", hvor 

højere læreanstalter og virksomheder i fællesskab udvikler læseplaner for at "forebygge 

mangel på kvalifikationer"; understreger, at disse programmer styrker den 

igangværende tendens til at indordne de videregående uddannelser efter større 

virksomheders interesser og indskrænke betydningen af uddannelse til blot dens 

markedsmæssige aspekt;  

10. modsætter sig fremskyndelsen af gennemførelse af Bolognaprocessen i EU; fremhæver 

betydningen af at bevare diversitet i undervisningen, herunder diversitet inden for 

sprog; opfordrer medlemsstaterne til at øge studiestipendierne og sikre, at de er 

lettilgængelige; 

11. opfordrer medlemsstaterne, landene inden for det europæiske område for videregående 

uddannelse såvel som EU som helhed til at tage hensyn til kritik og modstand fra 

universitetsverdenen i forhold til Bolognaprocessen, og virke for reformer, der på vegne 

af de aktuelle foranstaltninger garanterer en reel universel adgang til gratis og 

kvalitetssikret videregående uddannelse i offentligt regi; 

12. inviterer til dialog mellem regeringer, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner, 

således at de bedre kan målrette, optimere og effektivisere deres anvendelse af de 

disponible midler, og modsætter sig budgetnedskæringer på videregående uddannelser, 

således at andre budgetområder ikke inddrages; 

13. opfordrer regeringerne til at forbedre effektiviteten af den offentlige finansiering af 

uddannelse og til at respektere EU's overordnede mål om, at 3 % af EU's BNP skal 

investeres i forskning; understreger, at en ambitiøs offentlig finansiering af uddannelse 

og forskning er nødvendig, eftersom dette er et af nøgleredskaberne til at sikre, at alle 

har adgang til kvalitetsuddannelse, og til bekæmpelse af den økonomiske krise og 
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arbejdsløsheden; 

14. understreger den rolle, som videnskaberne, fagområderne teknologi og 

ingeniørvirksomhed samt matematik spiller, såvel som deres betydning for samfundet; 

understreger nødvendigheden af at bevare mangfoldigheden af studiegrene (særligt 

humaniora), uddannelser, pædagogiske metoder og universitetssystemer inden for EU; 

mener i denne henseende, at det er nødvendigt at opretholde nationale rammer for 

uddannelser/eksamensbeviser og at fremme den gensidige anerkendelse af 

eksamensbeviser og kvalifikationer mellem medlemsstaterne; 

15. beklager dybt, at det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem 

(ECTS) er opbygget, så det omfatter en række generelle, overfladiske færdigheder, der 

alene sigter mod at opfylde markedets behov, og mener tværtimod, at de bør give de 

studerende mulighed for at uddybe deres viden inden for de studieretninger, de har 

valgt; 

16. understreger betydningen af at garantere gensidig anerkendelse af og kompatibilitet 

mellem akademiske grader for at kunne styrke kvalitetssikringssystemet på EU-niveau 

og i alle lande inden for det europæiske område for videregående uddannelse; 

17. minder om, at uddannelse er medlemsstaternes ansvarsområde, og at det er vigtigt at 

støtte de højere læreanstalter økonomisk, først og fremmest med tilstrækkelige 

offentlige bevillinger;  

18. understreger vigtigheden af målet om, at 40 % af alle i alderen 30–34 år skal have 

gennemført en videregående uddannelse og opnået de færdigheder og kompetencer, der 

skal til for at finde et tilfredsstillende arbejde; understreger nødvendigheden af at holde 

øje med kandidaternes beskæftigelsesresultater for at fastslå, hvor godt reformerne af de 

videregående uddannelser har opfyldt Bolognaprocessens mål om bedre adgang til 

beskæftigelse; noterer sig derfor, at Kommissionen går ind for at forbedre 

tilgængeligheden af sådanne data; efterlyser en evaluering og en samlet status over 

processen for at få et overblik over succeshistorier og fejlslag i forhold til de opstillede 

mål; understreger nødvendigheden af at være opmærksom på de vanskeligheder, 

blokeringer og uoverensstemmende opfattelser, der opstår, herunder i 

universitetsverdenens optik;  

19. noterer sig, at mobilitet blandt studerende, undervisere, forskere og personale er en af 

hovedprioriteterne i Bolognaprocessen; opfordrer medlemsstaterne til at mangedoble 

mobilitetsmulighederne og til at forbedre kvaliteten heraf ved at yde stipendier og 

studiestøtte i stedet for studielån, idet sidstnævnte medfører, at de studerende gældsætter 

sig i endnu højere grad; understreger nødvendigheden af at indfri det kvantitative mål på 

20 % mobilitet blandt studerende pr. 2020;  

20. opfordrer til gradvis inddragelse af mobilitetsstuderende i universiteternes officielle 

uddannelsesplan; opfordrer EU, medlemsstaterne og universiteterne til at fremme 

udvekslingsprogrammer for så mange som muligt, til at indføre ordninger for 

information samt for finansiel og administrativ støtte til alle studerende, akademikere og 

personale for at fremme strukturerede mobilitetsstrømme og til at udbygge disse 

programmer gennem øget og tilpasset finansiering baseret på sociale kriterier; 
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21. understreger nødvendigheden af at inddrage et hensigtsmæssigt antal studerende og 

undervisere fra kunst- og musikuddannelser i EU's mobilitetsprogrammer; 

22. modsætter sig, at Kommissionens evalueringer baserer sig på at lancere et 

flerdimensionalt værktøj til rangordning af de højere læreanstalter, i betragtning af at 

dette værktøj ikke tager højde for mangfoldigheden af studiegrene og uddannelser eller 

den sproglige mangfoldighed i universiteternes publikationer; mener, at en sådan 

rangordning indebærer en alvorlig risiko for, at der skabes konkurrence mellem 

uddannelsesinstitutionerne og uddannelserne; understreger nødvendigheden af et 

samarbejde mellem undervisningsinstitutionerne om udveksling og udnyttelse af viden 

og forskning; 

23. bemærker, at de højere læreanstalter spiller en central rolle i at fremme mobilitet og i at 

uddanne kandidater og forskere, der besidder viden og kompetencer; 

24. opfordrer medlemsstaterne, EU og det europæiske område for videregående uddannelse 

til at styrke mobiliteten ved at fremme sprogundervisning, fjerne administrative 

ændringer, opstille en mekanisme til fyldestgørende finansiel støtte og garantere 

muligheden for overføring af stipendier og merit; konstaterer, at mobilitet fortsat er en 

mindre tilgængelig mulighed for studerende fra ringere sociale kår; 

25. fremhæver, for så vidt angår både programmernes udformning og 

gennemførelsesresultater, skiftet i det uddannelsesmæssige paradigme i retning af en 

mere studenterorienteret tilgang, der inkluderer de studerendes personlige udvikling; 

understreger vigtigheden af de studerendes deltagelse i forvaltningen af de videregående 

uddannelser; 

26. understreger nødvendigheden af at opstille brede muligheder for livslang og 

komplementær læring såsom ikke-formel og uformel læring, der har afgørende 

betydning for udviklingen af bløde færdigheder; fastholder, at de højere læreanstalter 

udfylder en nøglerolle i forbindelse med sikring af erhvervskarrierer, idet de bør tillade, 

at arbejdstagere, der mister deres job, eller hvis ansættelseskontrakt udløber, kan vende 

tilbage til uddannelsessystemet, ligesom de bør fremme frivillig mobilitet og 

forfremmelse til faste og vellønnede job; 

27. opfordrer ligeledes til at afsøge potentialet inden for nye teknologier, digitalisering og 

IKT med henblik på at forbedre uddannelse og undervisning; 

28. understreger, at det er nødvendigt at give flygtninge adgang til alle institutioner inden 

for det europæiske område for videregående uddannelse, så de bliver i stand til at 

opbygge en selvstændig tilværelse gennem uddannelse; er bekymret over den særligt 

sårbare situation, som studerende fra tredjelande ofte befinder sig under og efter 

studierne; understreger, at tiltrækningskraften ved videregående uddannelse i Europa 

også afhænger af modtagelsesforholdene for disse studerende, uanset deres nationalitet; 

anmoder derfor medlemsstaterne om at regulere ordningerne for alle studerende 

indskrevet på universiteterne; 

29. opfordrer medlemsstaterne og de højere læreanstalter til at udarbejde nye samarbejds- 

og forskningsprogrammer baseret på gensidige interesser med uddannelsesinstitutioner i 
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tredjelande, navnlig i konfliktområder, for at give studerende fra disse lande adgang til 

videregående uddannelse uden nogen form for forskelsbehandling; foreslår i denne 

forbindelse, at der udvikles et partnerskab mellem universiteter i EU og palæstinensiske 

universiteter; anmoder Kommissionen om at støtte denne type programmer; 

30. bemærker, at kun få medlemsstater har udarbejdet en omfattende strategi med henblik 

på at optage studerende fra socioøkonomisk ugunstige kår på de videregående 

uddannelser og dermed afhjælpe problemet med sociale barrierer; 

31. fastholder, at uddannelse – herunder kvalitet og undervisningsmål – indtager en vigtig 

rolle i opdragelsen af fremtidige generationer og bidrager til bredere og social og 

økonomisk samhørighed såvel som skabelse af faste og vellønnede jobs; opfordrer i 

denne henseende til øget anerkendelse af lærerfaget; 

32. opfordrer til en økonomisk og social indsats for at forbedre social inddragelse ved at 

yde retfærdig og åben adgang til kvalitetsuddannelse for alle ved at befordre 

anerkendelse af akademiske og faglige kvalifikationer såvel som studieophold i 

udlandet og forudgående læring, programmer for bløde færdigheder og ikke-formel og 

uformel læring og ved at sørge for relevant uddannelse til den diversificerede 

studenterbefolkning gennem livslang læring; 

33. understreger den betydning, som uddannelsesmæssig mobilitet har for tværkulturel 

læring, og at reformerne inden for videregående uddannelse vil skulle omfatte aktive 

foranstaltninger til at fostre tværkulturel viden og gensidig respekt mellem de 

studerende; 

o 

o  o 

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

Or. fr 

 


