
 

AM\1058732EL.doc  PE555.130v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

21.4.2015 A8-0121/1 

Τροπολογία  1 
Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Εµµανουήλ Γλέζος, Eleonora Forenza, Νεοκλής Συλικιώτης, 
Τάκης Χατζηγεωργίου, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, 
Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 
Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Σοφία Σακοράφα, Κώστας 
Χρυσόγονος, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 
εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρµογή της διαδικασίας της Μπολόνια 

(2015/2039(INI)) 

Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισµού) για την 
αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A8–0121/2015 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συνέχεια που 
πρέπει να δοθεί για την εφαρµογή της διαδικασίας της Μπολόνια 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και 

συγκεκριµένα το άρθρο 26, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ιδίως το άρθρο 14, 

– έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη της Σορβόνης σχετικά µε την εναρµόνιση της 

αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που 

υπογράφηκε στις 25 Μαΐου 1998 στο Παρίσι από τους τέσσερις αρµόδιους υπουργούς 

της Γαλλίας, της Γερµανίας, της Ιταλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου (διακήρυξη της 

Σορβόνης)
1
, 

– έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη που υπογράφηκε στην Μπολόνια στις 19 Ιουνίου 

1999 από τους υπουργούς Παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών (διακήρυξη της Μπολόνια)
2
, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf 
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– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της διάσκεψης των αρµόδιων ευρωπαίων υπουργών σε 

θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εκδόθηκε στις 19 Μαΐου 2001 στην Πράγα, 

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε στη διάσκεψη των ευρωπαίων υπουργών 

που είναι αρµόδιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 28 

και 29 Απριλίου 2009 στη Λουβαίν και τη Λουβαίν-λα-Νεβ
1
, 

– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Βουδαπέστης-Βιέννης της 12ης Μαρτίου 2010 που 

εκδόθηκε από τους υπουργούς Παιδείας 47 χωρών, η οποία σήµανε επισήµως την 

έναρξη του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
2
, 

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε από την υπουργική διάσκεψη και το 

τρίτο φόρουµ πολιτικής της Μπολόνια που πραγµατοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι, στις 

26 και 27 Απριλίου 2012
3
, 

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική κινητικότητας 2020 για τον ευρωπαϊκό χώρο 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) που εκδόθηκε από την υπουργική διάσκεψη για τον 

ΕΧΤΕ και πραγµατοποιήθηκε στο Βουκουρέστι, στις 26 και 27 Απριλίου 2012
4
 , 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 

σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και του κανονισµού (ΕΕ) 

αριθ. 1024/2012 σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία µέσω του συστήµατος 

πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισµός IMI»)
5
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

28ης Σεπτεµβρίου 2005 για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σύντοµης 

διαµονής στους ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών που µετακινούνται για σκοπούς 

επιστηµονικής έρευνας στην Κοινότητα
6
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

15ης Φεβρουαρίου 2006 για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη 

διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
7
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

23ης Απριλίου 2008 σχετικά µε τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών 

προσόντων για την διά βίου µάθηση
8
, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά µε ένα 

στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-

Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 
3 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf 
4 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf 
5 EE L 354, της 28.12.13, σ. 132. 
6 EE L 289, της 3.11.05, σ. 23. 
7 EE L 64, της 4.3.2006, σ. 60. 
8 EE C 111, της 6.05.08, σ. 1. 
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της κατάρτισης («EΚ 2020»)
1
, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, στις 26 

Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την ανάπτυξη του ρόλου της εκπαίδευσης σε ένα πλήρως 

λειτουργικό τρίγωνο γνώσης
2
, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη 

διεθνοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
3
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 σχετικά µε 

πολιτικές για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
4
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 µε τίτλο «Νεολαία 

σε κίνηση - Προώθηση της µαθησιακής κινητικότητας των νέων»
5
, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2006 µε τίτλο 

«Επίτευξη της ατζέντας εκσυγχρονισµού για πανεπιστήµια: εκπαίδευση, έρευνα και 

καινοτοµία» (COM(2006)0208), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 µε τίτλο 

«Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 

ανάπτυξη» (COM(2010)2020), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010 µε τίτλο 

«Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245/2), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεµβρίου 2011 µε τίτλο 

«Στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα θεµατολόγιο για τον 

εκσυγχρονισµό των συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της Ευρώπης» 

(COM(2011)0567), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση µε τίτλο «Τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη 2009: 

Εξελίξεις στη διαδικασία της Μπολόνια» (Eurydice, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009)
6
, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση µε τίτλο «Εστίαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην 

Ευρώπη 2010: ο αντίκτυπος της διαδικασίας της Μπολόνια» (Eurydice, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2010)
7
, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση µε τίτλο «Ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

το 2012: έκθεση εφαρµογής της διαδικασίας της Μπολόνια» (Eurydice, Ευρωπαϊκή 

                                                 
1 EE C 119, της 28.05.09, σ. 2. 
2 EE C 302, της 12.12.09, σ. 3. 
3 EE C 135, της 26.5.10, σ. 12. 
4 EE C 191, της 1.7.11, σ. 1. 
5 EE C 199, της 7.7.2011, σ. 1. 
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf 
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf 
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Επιτροπή, 2012)
1
, 

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρόµετρου του 2007 σχετικά µε τις αντιλήψεις 

των διδασκόντων για τη µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
2
, 

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαρόµετρου του 2009 σχετικά µε τις αντιλήψεις 

των φοιτητών για τη µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
3
, 

– έχοντας υπόψη τη δηµοσίευση της Eurostat της 16ης Απριλίου 2009 µε τίτλο «Η 

διαδικασία της Μπολόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη – Βασικοί 

δείκτες σχετικά µε την κοινωνική διάσταση και την κινητικότητα»
4
, 

– έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της διεθνούς διάσκεψης σχετικά µε τη 

χρηµατοδότηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που πραγµατοποιήθηκε στο Ερεβάν της 

Αρµενίας στις 8-9 Σεπτεµβρίου 2011
5
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 23ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε τη διαδικασία 

της Μπολόνια και την κινητικότητα των φοιτητών
6
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά µε τον διάλογο 

πανεπιστηµίων-επιχειρήσεων: µια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισµό των 

πανεπιστηµίων στην Ευρώπη
7
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε τη συµβολή των 

ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων στην ολοκλήρωση και την προώθηση της διαδικασίας 

της Μπολόνια
8
, 

– έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων
9
, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισµού και Παιδείας (A8-0121/2015), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισµού του, 

Α. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δεδηλωµένοι στόχοι της διαδικασίας της Μπολόνια – 

δηλαδή να είναι εύκολη η µετάβαση από µία χώρα σε άλλη για τη συνέχιση των 

σπουδών ή για εργασία, να αυξηθεί η ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης ώστε µεγάλος αριθµός ατόµων καταγόµενων από µη ευρωπαϊκές χώρες να 

έρχονται επίσης να σπουδάσουν και/ή να εργαστούν στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
4 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-

4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0 
5 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
6 EE C 8 E, της 14.1.10, σ. 18. 
7 EE C 161 E, της 31.5.11, σ. 95. 
8 EE C 251 E, της 31.8.2013, σ. 24. 
9 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και 

(ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (COM(2015)0010). 
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χώρος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να παράσχει στην Ευρώπη µια στερεή βάση 

προηγµένης γνώσης υψηλής ποιότητας και να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη αναπτύσσεται 

ως ειρηνική και ανεκτική κοινότητα – παραµένουν επίκαιροι, αλλά ότι απαιτείται 

αξιολόγηση και απολογισµός προκειµένου να εντοπισθούν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες 

σε σχέση µε τους δεδηλωµένους στόχους· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι η σηµασία της διαδικασίας της Μπολόνια στην σηµερινή 

οικονοµική συγκυρία θα πρέπει να συίσταται στην επιδίωξη του στόχου ανάπτυξης ενός 

όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου γνώσης και καινοτοµίας για τους πολίτες, µέσω 

ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και  της συνεχούς επικαιροποίησης των γνώσεων· 

ότι αντίθετα, η εφαρµογή της διαδικασίας της Μπολόνια στις ευρωπαϊκές χώρες και 

πέραν αυτών οδήγησε σε µια απελευθέρωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην 

αύξηση των τελών εγγραφής και σε αυξανόµενη επιρροή των επιχειρήσεων ακόµα και 

στ διοικητικά συµβούλια, συχνά εις βάρος του στόχου της δηµόσιας υπηρεσίας που θα 

έπρεπε να είναι ο στόχος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης·  

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

οφείλουν να περάσουν, µετά την αποφοίτησή τους, από έναν «προθάλαµο 

ανασφάλειας» πολλών µηνών ή ετών, µε αλλεπάλληλες περιόδους πρακτικής άσκησης, 

επισφαλείς θέσεις εργασίας ή θέσεις για τις οποίες απαιτούνται λιγότερα προσόντα σε 

σχέση µε τους τίτλους σπουδών που διαθέτουν·  και ότι όσον αφορά τον στόχο της 

µείωσης της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην ΕΕ, η µεταρρύθµιση της Μπολόνια δεν 

έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατική µέχρι σήµερα·  

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το πρόβληµα της ανεργίας των νέων δεν έχει βελτιωθεί 

σηµαντικά από την αρχή της κρίσης το 2008· ότι στο τέλος του 2014 υπήρχαν γύρω στα 

5 εκατοµµύρια άνεργοι νέοι (ηλικίας κάτω των 25 ετών) στην ΕΕ, ήτοι ένα ποσοστό της 

τάξης του 21,7%· ότι, σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό ανεργίας των νέων 

υπερέβη το 50 %. ότι οι σηµαντικές µειώσεις προϋπολογισµού στον τοµέα της 

εκπαίδευσης από αρκετά κράτη µέλη καθώς και η συνεχόµενη αύξηση των διδάκτρων, 

οδήγησαν στην µαζική αύξηση υπερχρεωµένων φοιτητών οι οποίοι βρίσκονται σε 

επισφαλή κατάσταση και αναγκάζονται να προσφύγουν σε µισθωτή απασχόληση 

προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν τις σπουδές τους·  

Ε. ότι το πανεπιστήµιο αποτελεί σηµαντικό κεκτηµένο, το οποίο υπάρχει εδώ και µία 

περίπου χιλιετία, η σηµασία του οποίου ως παράγοντα προόδου στην κοινωνία δεν είναι 

δυνατόν να περιορίζεται στη συµβολή του στην οικονοµία και η εξέλιξη του οποίου δεν 

θα µπορούσε να εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από οικονοµικές ανάγκες· ότι, όπως 

είχε πει κι ένας φιλόσοφος, «η αναζήτηση της αλήθειας και της οµορφιάς πρέπει να 

είναι το χαρακτηριστικό γνώρισµα των πανεπιστηµίων» πέρα από το καθήκον τους να 

προετοιµάζουν νέους επαγγελµατίες, επιστήµονες, µηχανικούς, δασκάλους, γιατρούς, 

πολιτικούς και πολίτες·  

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι σηµαντικό να θεωρείται η ακαδηµαϊκή κοινότητα στο 

σύνολό της (καθηγητές, σπουδαστές, µη εκπαιδευτικό προσωπικό) ως ο πραγµατικός 

βασικός φορέας της διαδικασίας της Μπολόνια πέρα από τους ρόλους συντονισµού, 

ρύθµισης και ενίσχυσης των πόρων που διαδραµατίζουν τα περιφερειακά και εθνικά 

ιδρύµατα· ότι η διαδικασία της Μπολόνια αντιµετώπισε την αντίθεση ενός µεγάλου 
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µέρους της ακαδηµαϊκής κοινότητας· ότι σηµειώθηκαν σηµαντικές κοινωνικές 

κινητοποιήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες κατά των µεταρρυθµίσεων που 

συνδέονται µε την διαδικασία της Μπολόνια και κατά της ελευθέρωσης της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που προκάλεσαν· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διακυβερνητική πρωτοβουλία δεν επέτρεψε να 

βρεθεί µια κοινή ευρωπαϊκή λύση στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν πολλές 

χώρες αλλά, αντίθετα, επιδείνωσε τις ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση· 

Η. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δεδηλωµένοι στόχοι της διαδικασίας της Μπολόνια είναι να 

υποστηρίζει την κινητικότητα και τη διεθνοποίηση καθώς και να διασφαλίζει τη 

συµβατότητα και τη συγκρισιµότητα των προτύπων και της ποιότητας των διαφόρων 

συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασµό της 

αυτονοµίας των πανεπιστηµίων και συµβάλλοντας κατ᾽ αυτό τον τρόπο στη 

δηµιουργία ενός πραγµατικά δηµοκρατικού ευρωπαϊκού χώρου που παρέχει στους 

πολίτες ίσες ευκαιρίες· ότι εξακολουθούν να εγείρονται σηµαντικοί φραγµοί στην 

κινητικότητα όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώµατα, τις χρηµατοοικονοµικές 

δυνατότητες των ενδιαφεροµένων και τα κοινωνικο-πολιτιστικά στερεότυπα, µε 

αποτέλεσµα σήµερα µόνο το 3% των φοιτητών να µπορεί να επωφεληθεί από αυτή· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται αξιολόγηση των προόδων που έχουν σηµειωθεί 

κατά τα τελευταία 15 έτη, στην οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι επιτυχίες, 

όσον αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία, όσο και τα επίµονα προβλήµατα που 

εξακολουθούν να υπάρχουν και ο άνισος βαθµός επίτευξης των στόχων που έχουν 

τεθεί· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η συνεχής και αυξηµένη δηµόσια 

χρηµατοδοτική στήριξη για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένης και 

της επαγγελµατικής κατάρτισης, τις γνώσεις και την έρευνα, ειδικότερα στη σηµερινή 

περίοδο οικονοµικής κρίσης· 

ΙΑ. λαµβάνοντας υπόψη ότι, στο συνεχώς εξελισσόµενο σηµερινό πλαίσιο, καθίσταται 

απαραίτητο να αντληθούν διδάγµατα από την αποτυχία της διαδικασίας, να τεθεί τέρµα 

στην εν λόγω διαδικασία και να αναγνωρισθεί η πρωταρχική σηµασία µιας δηµόσιας 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δωρεάν, προσιτής σε όλους και επιτρέπουσας την ατοµική 

και συλλογική χειραφέτηση ώστε να συµβάλει στην ανάπτυξη κάθε χώρας µεµονωµένα 

και της κοινωνίας στο σύνολό της· 

Ρόλος της διαδικασίας της Μπολόνια 

1. παρατηρεί ότι η εκπαίδευση και η έρευνα αποτελούν έναν από τους κυριότερους 

πυλώνες κάθε κοινωνίας, ότι θα πρέπει να υπάγονται στην δηµόσια υπηρεσία και να 

ευνοούν την πολιτιστική δραστηριότητα, την πολυµορφία και τις δηµοκρατικές αξίες, 

ώστε να προετοιµάζουν του φοιτητές για να αναδειχτούν σε ενεργούς πολίτες και να 

επιτρέπουν την ατοµική και συλλογική χειραφέτηση· υπογραµµίζει ότι είναι µείζονος 

σηµασίας, εάν επιθυµούµε να καταπολεµήσουµε τις µάστιγες της φτώχειας, των 

κοινωνικών ανισοτήτων και της ανεργίας, παράλληλα µε την προώθηση της κοινωνικής 

ένταξης, να επενδύσουν περισσότερο οι κυβερνήσεις στην εκπαίδευση· υπενθυµίζει ότι 
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η εκπαίδευση είναι αρµοδιότητα των κρατών µελών και ότι προέχει η χρηµατοδοτική 

στήριξη των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω επαρκών κρατικών 

επιχορηγήσεων προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσµού· 

2. υπενθυµίζει ότι τα κονδύλια που προορίζονται για την εκπαίδευση αντιπροσωπεύουν 

µια επένδυση για το µέλλον· κατόπιν τούτου, αντιτίθεται στις σηµαντικές µειώσεις 

προϋπολογισµού στον τοµέα της εκπαίδευσης από αρκετά κράτη µέλη, καθώς και στην 

συνεχόµενη αύξηση των διδάκτρων, που οδηγούν στην µαζική αύξηση υπερχρεωµένων 

φοιτητών οι οποίοι βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση και αναγκάζονται να 

προσφύγουν σε µισθωτή απασχόληση προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν τις σπουδές 

τους· εκτιµά ότι αυτά τα φαινόµενα έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην ενίσχυση της 

κοινωνικής διάστασης της εκπαίδευσης και υπενθυµίζει την ανάγκη επαρκούς κρατικής 

χρηµατοδότησης ώστε να µπορούν τα πανεπιστήµια να εκπληρούν τον ρόλο τους·  

3. ζητεί από τα κράτη µέλη, σε αυτή την περίοδο οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, να 

µειώσουν ή να παγώσουν τα τέλη εγγραφής, όπου υφίστανται, ώστε να αποφευχθεί το 

ενδεχόµενο να αποτελέσουν πρόσθετο εµπόδιο στην πρόσβαση των περισσοτέρων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν για την 

ενίσχυση του προϋπολογισµού τους στον τοµέα της εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τις 

υποτροφίες και τις επιχορηγήσεις·  

4. εµµένει στην άποψη ότι η διάδοση των γνώσεων, η εκπαίδευση και η έρευνα 

συµβάλλουν στην προώθηση της ενεργού συµµετοχής των πολιτών· τονίζει την ανάγκη 

να πραγµατοποιηθεί διαβούλευση µε την κοινότητα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(καθηγητές, φοιτητές και µη διδακτικό προσωπικό) για να κατανοηθεί η αντίθεση σε 

µεταρρυθµίσεις που συνδέονται µε τη διαδικασία της Μπολόνια, καθώς και την ανάγκη 

να διασφαλιστεί δηµόσια εκπαίδευση που να είναι δωρεάν και προσβάσιµη σε όλους 

και η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας· 

5. αναγνωρίζει ότι οι µεταρρυθµίσεις της διαδικασίας της Μπολόνια επέτρεψαν την 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· υπογραµµίζει ότι 

µία από τις δεδηλωµένες προτεραιότητες της διαδικασίας της Μπολόνια είναι να 

διασφαλιστεί ότι κάθε φοιτητής εγγεγραµµένος σε ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο έχει τη 

δυνατότητα να αποκτήσει ένα τίτλο σπουδών που θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες 

που συµµετέχουν στη διαδικασία· διαπιστώνει ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν επιτευχθεί οι 

εν λόγω στόχοι και ότι η εφαρµογή της διαδικασίας της Μπολόνια και των 

συνοδευτικών µεταρρυθµίσεων ενθάρρυνε περισσότερο την ανταγωνιστική σχέση 

µεταξύ των τίτλων σπουδών και των ιδρυµάτων, καθώς και την ιεράρχησή τους, την 

εφαρµογή µιας εκπαίδευσης πολλών ταχυτήτων, καθώς και τον αποκλεισµό ορισµένων 

φοιτητών·  

6. διαπιστώνει ότι στις χώρες όπου εφαρµόστηκε η διαδικασία της Μπολόνια υπήρξε, σε 

γενικές γραµµές, µείωση της εκπροσώπησης της πανεπιστηµιακής κοινότητας στα 

διευθυντικά όργανα, ιδίως των φοιτητών, προς όφελος των οικονοµικών παραγόντων, 

συγκεκριµένα των µεγάλων επιχειρήσεων·  

Προτεραιότητες και προκλήσεις 

7. ζητεί να υπάρξει αξιολόγηση και συνολικός απολογισµός της διαδικασίας της 
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Μπολόνια, προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες σε σχέση µε τους 

δεδηλωµένους στόχους· υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυσχέρειες, 

οι φραγµοί και οι δυσκολίες κατανόησης που συναντώνται, µεταξύ άλλων και από τον 

πανεπιστηµιακό κόσµο, προκειµένου να αναπτυχθεί µια εκπαίδευση ποιότητας, 

προσβάσιµη σε όλους·  

8. καλεί τα κράτη µέλη να µελετήσουν το ενδεχόµενο της θέσπισης ειδικού κοινωνικού 

καθεστώτος για τους νέους προκειµένου να εξασφαλίζεται η αυτονοµία τους 

(πρόσβαση σε στέγη, κάλυψη των αναγκών τους, πρόσβαση στον αθλητισµό, τον 

πολιτισµό και την ψυχαγωγία) και να καθιερώσουν συστήµατα επιχορηγήσεων, ιδίως 

για τους νέους που ακολουθούν επαγγελµατική κατάρτιση ή αναζητούν µια πρώτη 

απασχόληση·  

9. είναι αντίθετο στις «συµµαχίες γνώσης» και τις «τοµεακές συµµαχίες δεξιοτήτων» 

µέσω των οποίων τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι επιχειρήσεις 

αναπτύσσουν από κοινού προγράµµατα σπουδών «για να αντιµετωπίσουν τις ελλείψεις 

σε δεξιότητες»· υπογραµµίζει το γεγονός ότι τα προγράµµατα αυτά οδηγούν σε 

µεγαλύτερη υποταγή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στα συµφέροντα των µεγάλων 

επιχειρήσεων και περιορίζουν την εκπαίδευση στην εµπορική της πτυχή·  

10. αντιτίθεται στην επιτάχυνση της εφαρµογής της διαδικασίας της Μπολόνια στην 

Ευρώπη· τονίζει τη σηµασία διατήρησης της πολυµορφίας της διδασκαλίας, 

συµπεριλαµβανοµένης γλωσσικής πολυµορφίας· παροτρύνει τα κράτη µέλη να 

αυξήσουν τις επιχορηγήσεις για τους φοιτητές και να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω 

επιχορηγήσεις είναι εύκολα προσβάσιµες· 

11. καλεί τα κράτη µέλη, τις χώρες του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

καθώς και την Ένωση στο σύνολό της, να λάβουν υπόψη τις κριτικές και την αντίθεση 

της ακαδηµαϊκής κοινότητας έναντι της διαδικασίας της Μπολόνια, και να αναλάβουν 

µεταρρυθµίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η πραγµατική καθολική πρόσβαση στην 

δηµόσια, δωρεάν και ποιοτικά υψηλή τριτοβάθµια εκπαίδευση, αντί για τα ισχύοντα 

µέτρα· 

12. προτρέπει σε διάλογο µεταξύ των κυβερνήσεων, των ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων και των ερευνητικών ινστιτούτων, έτσι ώστε µπορούν να στοχεύσουν 

καλύτερα, να βελτιστοποιήσουν και να καταστήσουν πιο αποτελεσµατική την 

χρησιµοποίηση των διαθεσίµων πόρων και αντιτίθεται η µείωση της χρηµατοδότησης 

για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ άλλοι τοµείς του προϋπολογισµού δεν τίθενται 

υπό αµφισβήτηση· 

13. καλεί τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα της αξιοποίησης της 

δηµόσιας χρηµατοδότησης για την εκπαίδευση και να σεβαστούν τον πρωταρχικό 

στόχο της ΕΕ να επενδυθεί το 3% του ΑΕγχΠ της Ένωσης στην έρευνα υπογραµµίζει 

ότι µια φιλόδοξη δηµόσια χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης και της έρευνας είναι 

αναγκαία καθώς πρόκειται για ένα από τα βασικά εργαλεία προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους καθώς επίσης και να 

καταπολεµηθεί η οικονοµική κρίση και η ανεργία· 

14. τονίζει τον ρόλο των τοµέων της επιστήµης, της τεχνολογίας, της µηχανικής και των 
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µαθηµατικών και τη σηµασία τους για την κοινωνία· υπογραµµίζει την ανάγκη 

διατήρησης της πληθώρας εκπαιδευτικών οδών (ειδικότερα στις ανθρωπιστικές 

επιστήµες), κλάδων διδασκαλίας, παιδαγωγικών µεθόδων και πανεπιστηµιακών 

συστηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· προς τούτο, θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση ενός 

εθνικού πλαισίου για τους τίτλους σπουδών, µε την παράλληλη προώθηση της 

αµοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και των προσόντων µεταξύ των κρατών 

µελών· 

15. κατακρίνει το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και σώρευσης διδακτικών 

µονάδων (ECTS) έχει καταρτισθεί ως ένα φάσµα γενικών επιφανειακών δεξιοτήτων 

που απλώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, ενώ θα πρέπει, αντίθετα, να 

επιτρέπουν στους φοιτητές να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους, ανάλογα µε τους κλάδους 

που επιλέγουν· 

16. τονίζει τη σηµασία της εξασφάλισης αµοιβαίας αναγνώρισης και συµβατότητας των 

ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών για την ενίσχυση του συστήµατος διασφάλισης της 

ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· 

17. υπενθυµίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί δηµόσια ευθύνη των κρατών µελών και ότι είναι 

σηµαντικό να διασφαλίζεται η χρηµατοδοτική στήριξη των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, πρωτίστως µέσω επαρκών δηµόσιων πόρων·  

18. υπογραµµίζει τη σηµασία του στόχου  σύµφωνα µε τον οποίο επιδιώκεται το 40% των 

ατόµων ηλικίας 30-34 ετών να έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση και να 

έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες ώστε να βρουν 

ικανοποιητική απασχόληση· υπογραµµίζει την ανάγκη παρακολούθησης των 

αποτελεσµάτων όσον αφορά την απασχόληση των πτυχιούχων µε σκοπό την 

αξιολόγηση της πραγµατικής ανταπόκρισης των µεταρρυθµίσεων της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στους στόχους για µια καλύτερη επαγγελµατική ένταξη που θεσπίζει η 

διαδικασία της Μπολόνια· κατόπιν τούτου, λαµβάνει υπό σηµείωση την δέσµευση της 

Επιτροπής να βελτιώσει την πρόσβαση στα εν λόγω δεδοµένα· ζητεί να υπάρξει 

αξιολόγηση και συνολικός απολογισµός της εν λόγω διαδικασίας, προκειµένου να 

εκτιµηθούν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες σε σχέση µε τους δεδηλωµένους στόχους· 

υπογραµµίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι δυσχέρειες, οι φραγµοί και οι 

δυσκολίες κατανόησης που συναντώνται, µεταξύ άλλων και από τον ακαδηµαϊκό 

κόσµο·   

19. επισηµαίνει ότι η κινητικότητα των φοιτητών, των διδασκόντων, των ερευνητών και 

του µη διδακτικού προσωπικού είναι µία από τις δεδηλωµένες προτεραιότητες της 

διαδικασίας της Μπολόνια· καλεί τα κράτη µέλη να αυξήσουν τις δυνατότητες 

κινητικότητας και να βελτιώσουν την ποιότητά τους µε τη χορήγηση υποτροφιών και 

επιχορηγήσεων και όχι δανείων, επειδή τα τελευταία αυτά οδηγούν σε αυξανόµενη 

υπερχρέωση των σπουδαστών· υπογραµµίζει την ανάγκη να επιτευχθεί ο ποσοτικός 

στόχος του 20% όσον αφορά την κινητικότητα των φοιτητών στον ορίζοντα του 2020·  

20. ζητεί τη σταδιακή ενσωµάτωση της κινητικότητας των φοιτητών στο επίσηµο 

πρόγραµµα σπουδών των πανεπιστηµίων· καλεί την ΕΕ, τα κράτη µέλη και τα 

πανεπιστήµια να υποστηρίξουν το άνοιγµα των προγραµµάτων ανταλλαγής στο 

µεγαλύτερο δυνατό αριθµό συµµετεχόντων, θέτοντας σε εφαρµογή µηχανισµούς για 
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την πληροφόρηση, καθώς και για τη χρηµατοδοτική και διοικητική στήριξη όλων των 

φοιτητών, των πανεπιστηµιακών και του προσωπικού, προκειµένου να προωθηθούν 

διαρθρωµένες ροές κινητικότητας, και ενισχύοντας τα προγράµµατα αυτά µε 

κατάλληλη και µεγαλύτερη χρηµατοδότηση που θα υπακούει σε κοινωνικά κριτήρια· 

21. επισηµαίνει την ανάγκη επαρκούς συµµετοχής των φοιτητών και των διδασκόντων της 

τριτοβάθµιας καλλιτεχνικής και µουσικής εκπαίδευσης στα προγράµµατα 

κινητικότητας της ΕΕ· 

22. αντιτίθεται στο γεγονός ότι οι αξιολογήσεις της Επιτροπής βασίζονται σε στο 

πολυδύναµο εργαλείο κατάταξης των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έχοντας 

υπόψη ότι το εργαλείο αυτό δεν λαµβάνει υπόψη την πληθώρα εκπαιδευτικών οδών και 

κλάδων διδασκαλίας ούτε τη γλωσσική πολυµορφία στις πανεπιστηµιακές 

δηµοσιεύσεις· εκτιµά ότι αυτού του είδους η κατηγοριοποίηση ενέχει τον µείζονα 

κίνδυνο να θέσει σε ανταγωνισµό τα ιδρύµατα και τα συστήµατα διδασκαλίας· 

υπογραµµίζει ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που 

θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή και την αξιοποίηση της γνώσης και της έρευνας· 

23. λαµβάνει υπό σηµείωση τον κεντρικό ρόλο που διαδραµατίζουν τα ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην προώθηση της κινητικότητας και στην «καλλιέργεια» 

αποφοίτων και ερευνητών µε γνώσεις και δεξιότητες· 

24. καλεί τα κράτη µέλη, την ΕΕ και τον ΕΧΤΕ να ενισχύσουν την κινητικότητα, 

προωθώντας την εκµάθηση γλωσσών, αίροντας τα διοικητικά εµπόδια, παρέχοντας 

επαρκείς µηχανισµούς χρηµατοδοτικής στήριξης και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα 

µεταφοράς επιχορηγήσεων, υποτροφιών και ακαδηµαϊκών µονάδων· διαπιστώνει ότι η 

κινητικότητα εξακολουθεί να είναι λιγότερο προσβάσιµη για τους φοιτητές από 

λιγότερο εύπορα περιβάλλοντα· 

25. τονίζει, τόσο ως προς τον σχεδιασµό όσο και ως προς την υλοποίηση προγραµµάτων, 

τη στροφή του εκπαιδευτικού προτύπου προς µια προσέγγιση η οποία είναι 

περισσότερο προσανατολισµένη στους φοιτητές και που περιλαµβάνει την προσωπική 

τους ανάπτυξη· υπογραµµίζει τη σηµασία της συµµετοχής των φοιτητών στη 

διακυβέρνηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· 

26. τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν ευρείες ευκαιρίες για ∆ΒΜ και για 

συµπληρωµατικές µορφές µάθησης όπως η µη τυπική και η άτυπη εκπαίδευση που 

είναι κρίσιµες για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων· εµµένει στην άποψη ότι τα 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να διαδραµατίζουν καίριο ρόλο ως προς την 

ανάγκη διασφάλισης της επαγγελµατικής αποκατάστασης, καθιστώντας εφικτή την 

επιστροφή στην κατάρτιση για τους µισθωτούς που χάνουν την εργασία τους ή των 

οποίων λήγει η σύµβαση εργασίας και υποστηρίζοντας µια κινητικότητα που θα είναι 

προϊόν επιλογής και την επαγγελµατική προώθηση σε σταθερές και καλά αµειβόµενες 

θέσεις εργασίας· 

27. προτρέπει επίσης στην διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες, η ψηφιοποίηση και οι ΤΠΕ ώστε να εµπλουτισθεί η διδασκαλία και η 

εκµάθηση· 
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28. υπογραµµίζει ότι είναι αναγκαίο να επιτρέπεται στους πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση 

σε όλα τα ιδρύµατα του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, πρόσβαση που 

τους προσφέρει τη δυνατότητα να κερδίσουν την αυτονοµία τους µέσω της 

εκπαίδευσης· εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των φοιτητών που 

προέρχονται από τρίτες χώρες, οι οποίοι συχνά υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα επισφαλές 

καθεστώς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και µετά· τονίζει ότι η «ελκυστικότητα» 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη έγκειται επίσης στην ικανότητα υποδοχής 

των φοιτητών αυτών ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους· ζητεί συνεπώς από τα κράτη 

µέλη να δροµολογήσουν διαδικασίες τακτοποίησης όλων των φοιτητών που είναι 

εγγεγραµµένοι στα πανεπιστήµιά τους· 

29. καλεί τα κράτη µέλη και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να δηµιουργήσουν νέα 

προγράµµατα συνεργασίας και έρευνας βάσει των αµοιβαίων συµφερόντων τους µε τα 

πανεπιστήµια των τρίτων χωρών, ιδίως µε εκείνα που βρίσκονται σε ζώνες 

συγκρούσεων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των φοιτητών που 

προέρχονται από τις χώρες αυτές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την κατάρτιση 

χωρίς καµία διάκριση· προτείνει συγκεκριµένα τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων 

µεταξύ των πανεπιστηµίων της Ένωσης και των παλαιστινιακών πανεπιστηµίων· καλεί 

την Επιτροπή να υποστηρίξει τα προγράµµατα αυτού του είδους· 

30. επισηµαίνει ότι µόνο λίγα κράτη µέλη έχουν δηµιουργήσει συνολική στρατηγική για να 

συµπεριλάβουν φοιτητές από λιγότερο ευνοηµένα κοινωνικοοικονοµικά περιβάλλοντα 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και έτσι να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα του 

αποκαλούµενου «κοινωνικού φίλτρου»· 

31. τονίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης, την ποιότητά της και τη διδακτική αποστολή της 

υπέρ της διαµόρφωσης των µελλοντικών γενεών, στην συµβολή της στην ευρύτερη 

κοινωνική και οικονοµική συνοχή καθώς και στη δηµιουργία σταθερών και καλά 

αµειβόµενων θέσεων απασχόλησης· ζητεί, εν προκειµένω, µεγαλύτερη αναγνώριση για 

το επάγγελµα του εκπαιδευτικού· 

32. ζητεί να καταβληθούν οικονοµικές και κοινωνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της 

κοινωνικής ένταξης µέσω της παροχής δίκαιης και ανοικτής πρόσβασης σε ποιοτική 

εκπαίδευση για όλους, διευκολύνοντας την αναγνώριση των ακαδηµαϊκών και 

επαγγελµατικών προσόντων, καθώς και των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό και της 

προηγούµενης µάθησης, των προγραµµάτων κοινωνικών δεξιοτήτων και της µη 

τυπικής και άτυπης µάθησης, και παρέχοντας σχετική εκπαίδευση σε έναν 

διαφοροποιηµένο µαθητικό πληθυσµό µέσω της δια βίου µάθησης· 

33. τονίζει τον ρόλο της εκπαιδευτικής κινητικότητας στη διαπολιτισµική µάθηση και 

υπογραµµίζει ότι οι µεταρρυθµίσεις της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει 

περιλαµβάνουν ενεργά µέτρα που να ευνοούν τις διαπολιτισµικές γνώσεις και τον 

αµοιβαίο σεβασµό µεταξύ των φοιτητών· 

o 

o  o 

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο, στην 
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Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών µελών. 

Or. fr 


