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Matias, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, 
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Raport A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Bologna protsessi rakendamise järelmeetmed 
2015/2039(INI) 

Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0121/2015 

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Bologna protsessi rakendamise 
järelmeetmete kohta 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping”) 
artiklit 165, 

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni, eriti selle artiklit 26, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 14, 

– võttes arvesse Sorbonne’i ühisdeklaratsiooni Euroopa kõrgharidussüsteemi struktuuri 
ühtlustamise kohta (Sorbonne’i deklaratsioon)1, millele kirjutasid 25. mail 1998. aastal 
Pariisis alla Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriigi haridusministrid, 

– võttes arvesse 19. juunil 1999. aastal Bolognas 29 Euroopa riigi haridusministrite poolt 
allkirjastatud ühisdeklaratsiooni (Bologna deklaratsioon)2, 

– võttes arvesse 19. mail 2001. aastal Prahas toimunud kõrghariduse eest vastutavate 
ministrite konverentsi kommünikeed, 

– võttes arvesse 28. ja 29. aprillil 2009. aastal Leuvenis ja Louvain-la-Neuve’is toimunud 
kõrghariduse eest vastutavate Euroopa ministrite konverentsil avaldatud kommünikeed3, 

– võttes arvesse 12. märtsil 2010. aastal 47 riigi haridusministrite poolt vastu võetud 

                                                 
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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Budapesti-Viini deklaratsiooni1, millega ametlikult loodi Euroopa kõrgharidusruum, 

– võttes arvesse 26. ja 27. aprillil 2012. aastal Bukarestis toimunud ministrite konverentsil 
ja kolmandal Bologna protsessi poliitilisel foorumil avaldatud kommünikeed2, 

– võttes arvesse Euroopa kõrgharidusruumi liikuvuse strateegiat 20203, mis võeti vastu 
26. ja 27. aprillil 2012. aastal Bukarestis toimunud Euroopa kõrgharidusruumi ministrite 
konverentsil, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 2013. aasta direktiivi 
2013/55/EL, millega muudetakse direktiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamise kohta ning määrust (EL) nr 1024/2012 siseturu infosüsteemi kaudu 
tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)4, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta soovitust 
liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate 
riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil5, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta soovitust 
edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel6, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitust Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas7, 

– võttes arvesse nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldusi, mis käsitlevad strateegilist 
raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020”)8, 

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus 26. novembril 2009. aastal kokku tulnud 
liikmesriikide valitsuste esindajate järeldusi hariduse rolli arendamise kohta täielikult 
toimivas teadmiste kolmnurgas9, 

– võttes arvesse nõukogu 11. mai 2010. aasta järeldusi kõrghariduse rahvusvahelistumise 
kohta10, 

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitust varakult haridussüsteemist 
lahkumise vähendamise poliitika kohta11, 

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitust, mis käsitleb juhtalgatust 

                                                 
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 ELT L 354, 28.12.2013, lk 132. 
5 ELT L 289, 3.11.2005, lk 23. 
6 ELT L 64, 4.3.2006, lk 60. 
7 ELT C 111, 6.5.2008, lk 1. 
8 ELT C 119, 28.5.2009, lk 2. 
9 ELT C 302, 12.12.2009, lk 3. 
10 ELT C 135, 26.5.2010, lk 12. 
11 ELT C 191, 1.7.2011, lk 1. 
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„Noorte liikuvus” – õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas1, 

– võttes arvesse komisjoni 10. mai 2006. aasta teatist „Ülikoolide uuendamiskava 
täitmine: haridus, teadus ja innovatsioon” (COM(2006)0208), 

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020), 

– võttes arvesse komisjoni 26. augusti 2010. aasta teatist „Euroopa digitaalne 
tegevuskava” (COM(2010)0245/2), 

– võttes arvesse komisjoni 20. septembri 2011. aasta teatist „Majanduskasvu ja tööhõive 
toetamine – Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamise tegevuskava” 
(COM(2011)0567), 

– võttes arvesse aruannet „Kõrgharidus Euroopas 2009: Bologna protsessi areng”2 
(Eurydice, Euroopa Komisjon, 2009), 

 
– võttes arvesse aruannet „Kõrgharidus Euroopas 2010: Bologna protsessi mõju”3 

(Eurydice, Euroopa Komisjon, 2010), 
 
– võttes arvesse aruannet „Euroopa kõrgharidusruum 2012: Bologna protsessi 

rakendusaruanne”4 (Eurydice, Euroopa Komisjon, 2012), 

– võttes arvesse 2007. aastal õppejõudude hulgas korraldatud Eurobaromeetri uuringut 
kõrgharidusreformi kohta5, 

– võttes arvesse 2009. aastal üliõpilaste hulgas korraldatud Eurobaromeetri uuringut 
kõrgharidusreformi kohta6, 

– võttes arvesse Eurostati 16. aprilli 2009. aasta väljaannet „Bologna protsess Euroopa 
kõrghariduses. Sotsiaalse mõõtme ja liikuvuse peamised näitajad”7, 

– võttes arvesse Armeenias Jerevanis 8.–9. septembril 2011. aastal toimunud 
kõrghariduse rahastamise teemalise rahvusvahelise konverentsi lõpparuannet8, 

– võttes arvesse oma 23. septembri 2008. aasta resolutsiooni Bologna protsessi ja 
üliõpilaste liikuvuse kohta9, 

– võttes arvesse oma 20. mai 2010. aasta resolutsiooni ülikoolide ja ettevõtjate dialoogi 

                                                 
1 ELT C 199, 7.7.2011, lk 1. 
2 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf 
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf 
4 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EN.pdf 
5 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
7 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-4e51-a18b-
b61eb7c2518b?version=1.0 
8 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
9 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 18. 
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kui uue partnerluse kohta Euroopa ülikoolide moderniseerimiseks1, 

– võttes arvesse oma 13. märtsi 2012. aasta resolutsiooni Euroopa institutsioonide panuse 
kohta Bologna protsessi tugevdamisse ja arengusse2, 

– võttes arvesse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI)3, 

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A8-0121/2015), 

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

A. arvestades, et Bologna protsessi eesmärgid – teha inimestele lihtsaks teise riiki õppima 
või tööle minek, muuta Euroopa kõrgharidus ahvatlevaks, et ka paljud kolmandatest 
riikidest pärit inimesed tuleksid Euroopasse õppima ja/või töötama, tagada, et Euroopa 
kõrgharidusruum annaks Euroopale kindla tipptasemel teadmiste aluse ning et Euroopa 
areneks rahumeelse ja salliva ühendusena – kehtivad endiselt, kuid seatud eesmärkide 
hindamine ja kokkuvõtete tegemine on vajalik, et saada ülevaade kordaminekutest ja 
ebaõnnestumistest seatud eesmärkide saavutamisel; 

B. arvestades, et Bologna protsessi tähtsus praeguses majanduslikus olukorras peaks 
seisnema kodanike võimalikult kõrge teadmiste ja innovatsiooni taseme arendamise 
eesmärgi saavutamises, tagades laialdase juurdepääsu haridusele ja teadmiste pideva 
ajakohastamise; arvestades, et selle asemel on Bologna protsessi rakendamisega 
Euroopa riikides ja väljaspool kaasnenud kõrghariduse liberaliseerimine, õppemaksude 
kasv ja ettevõtete kasvav mõjuvõim, seda isegi kõrgharidusasutuste juhatustes, 
kusjuures sageli jääb tähelepanuta asjaolu, et kõrgharidus peab olema kõigile 
kättesaadav avalik teenus;  

C. arvestades, et enamik kõrgkooli lõpetanutest peab pärast diplomi saamist töötama 
mitmeid kuid või aastaid ajutistel kohtadel, tehes läbi mitmeid praktikaperioode ning 
töötades ebakindlatel või diplomist madalamat kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel; 
arvestades, et Bologna reform ei ole liidus oskuste nõudlusele mittevastavuse 
vähendamise osas senini kuigi tõhusaks osutunud;  

D. arvestades, et noorte töötuse probleem ei ole alates 2008. aastal alanud kriisist oluliselt 
paranenud; arvestades, et 2014. aasta lõpus oli liidus umbes 5 miljonit (st 21,7%) alla 25 
aasta vanust töötut noort; arvestades, et teatavates Euroopa riikides on noorte tööpuudus 
üle 50%; arvestades, et mitmes liikmesriigis hariduses tehtud märkimisväärsete 
eelarvekärbete ja pidevalt kasvava õppemaksu tõttu on hüppeliselt kasvanud ebakindlas 
majanduslikus olukorras olevate, võlgnikest ja õpingute rahastamiseks tasustatud 
töökohta otsivate üliõpilaste arv;  

E. arvestades, et ülikool on peaaegu tuhat aastat vana institutsioon, mille tähtsust 
ühiskonna arengu seisukohast ei saa taandada selle panusele majandusse ning mille 

                                                 
1 ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 95. 
2 ELT C 251 E, 31.8.2013, lk 24. 
3 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 
(COM(2015)0010). 
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areng ei sõltu üksnes majanduse vajadustest; arvestades, et ühe filosoofi sõnul „peaks 
ülikoole iseloomustama tõe ja ilu otsimine” lisaks nende kohustusele õpetada uusi 
spetsialiste, teadlasi, insenere, õpetajaid, arste, poliitikuid ja kodanikke;  

F. arvestades, et kõrgharidusreformide tõelise teostajana tuleb tunnustada akadeemilist 
kogukonda tervikuna (õppejõude, üliõpilasi ja õpetamisega mitteseotud töötajaid), 
kusjuures nende tegevus ei piirdu üksnes toetava rolliga kooskõlastamise, reguleerimise 
ning piirkondlike ja riigiasutuste vahendite haldamise valdkonnas; arvestades, et 
Bologna protsessi vastu oli suur osa akadeemilisest kogukonnast ning Euroopa eri 
riikides toimusid Bologna protsessiga seotud reformide ja reformidega kaasnenud 
kõrghariduse liberaliseerimise vastu ulatuslikud ühiskondlikud protestiaktsioonid; 

G. arvestades, et nimetatud valitsustevaheline algatus ei ole võimaldanud leida ühtset 
üleeuroopalist lahendust paljudes riikides valitsevatele tõsistele probleemidele, vaid on 
hoopis suurendanud ebavõrdust kõrghariduse kättesaadavusel; 

H. arvestades, et Bologna protsessi eesmärk on toetada liikuvust ja rahvusvahelistumist 
ning tagada eri kõrgharidussüsteemide standardite ja kvaliteedi kooskõla ja võrreldavus, 
austades samal ajal ülikoolide autonoomsust ning aidates sel viisil kaasa niisuguse 
tõeliselt demokraatliku Euroopa ruumi loomisele, mis pakub kõikidele kodanikele 
võrdseid võimalusi; arvestades, et endiselt esineb olulisi takistusi liikuvusele seoses 
sotsiaalsete õiguste, huvirühmade finantsvõimekuse ning ühiskondlike ja kultuuriliste 
stereotüüpidega, mistõttu vaid 3% üliõpilastest saab kasutada liikuvuse pakutavaid 
võimalusi; 

I. arvestades, et tuleb hinnata viimase 15 aasta jooksul toimunud arengut ja 
ebaõnnestumisi ning hindamisel tuleb võtta arvesse nii projekti tulemusi 
piirkondadevahelise koostöö osas kui ka jätkuvaid probleeme ja vastuseisu ning 
eesmärkide ebaühtlast saavutamist; 

J. arvestades, et otsustava tähtsusega on hariduse, koolituse, sealhulgas kutseõppe, 
teadmiste ja teadusuuringute pidev ja ulatuslikum riiklik rahaline toetamine, eelkõige 
praegusel majanduskriisi perioodil; 

K. arvestades, et sellise pidevalt areneva protsessi puhul tuleb ebaõnnestumistest õppida 
ning nendest üle saada ja tunnustada riikliku, tasuta, kõigile kättesaadava ning isiklikku 
ja kollektiivset emantsipatsiooni võimaldava kõrghariduse äärmiselt olulist rolli iga riigi 
ja ühiskonna arengus tervikuna; 

Bologna protsessi roll 

1. tõstab esile asjaolu, et haridus ja teadus, ühed ühiskonna alustaladest, peaksid olema 
avalikud teenused ning soodustama kultuuri, mitmekesisust ja demokraatlikke väärtusi, 
et kujundada üliõpilastest aktiivsed kodanikud ning võimaldada individuaalset ja 
kollektiivset emantsipatsiooni; rõhutab, et valitsuste suuremad investeeringud haridusse 
on otsustava tähtsusega selleks, et võidelda tulemuslikult vaesuse, sotsiaalse 
ebavõrdsuse ja töötuse, eelkõige noorte töötuse vastu ning edendada sotsiaalset 
kaasatust; tuletab meelde, et haridus kuulub liikmesriikide vastutusalasse ning 
kõrgkoolidele tuleb anda riiklikku rahalist toetust ja see peab olema piisav elanike 
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vajadustele vastamiseks; 

2. tuletab meelde, et haridusele ettenähtud eelarvevahendid on investeering tulevikku; on 
seetõttu vastu mitmes liikmesriigis hariduses tehtud märkimisväärsetele 
eelarvekärbetele ja pidevalt kasvavale õppemaksule, mis on hüppeliselt suurendanud 
ebakindlas majanduslikus olukorras olevate, võlgnikest ja õpingute rahastamiseks 
tasustatud töökohta otsivate üliõpilaste arvu; on seisukohal, et nimetatud nähtustel on 
negatiivsed tagajärjed hariduse sotsiaalse mõõtme tugevdamisele, ning tuletab meelde, 
kui oluline on riiklik rahastamine, mis oleks piisav selleks, et ülikoolid saaksid oma 
ülesannet täita;  

3. nõuab, et liikmesriigid vähendaksid praegusel majandus- ja sotsiaalkriisi ajal 
õppemakse või külmutaksid need, et nendest ei saaks veel üks takistus, mille pärast 
kõrgharidus ei ole kättesaadav võimalikult paljudele noortele; palub liitu ja liikmesriike 
kavandada hariduse eelarve suurendamist, eriti stipendiumide ja toetuste osas;  

4. rõhutab, et teadmiste levitamine, haridus ja teadus aitavad edendada kodanikuaktiivsust; 
rõhutab ka vajadust konsulteerida kõrghariduse kogukonnaga (õppejõud, üliõpilased ja 
õpetamisega mitteseotud töötajad), et paremini mõista vastuseisu Bologna protsessiga 
seotud reformidele, ning toonitab vajadust tagada tasuta, kõigile kättesaadav ja 
ühiskonna vajadustele vastav riiklik haridus; 

5. toonitab, et Bologna reformidega loodi Euroopa kõrgharidusruum; rõhutab, et üks 
Bologna protsessi eesmärke on tagada igale Euroopa ülikoolis õppivale üliõpilasele 
võimalus lõpetada õpingud diplomiga, mida tunnustatakse kõikides protsessis 
osalevates riikides; täheldab, et nimetatud eesmärke ei ole suudetud siiani saavutada 
ning Bologna protsessi rakendamine ja sellega kaasnevad reformid on diplomite ja 
õppeasutuste konkurentsile ja hierarhiale hoopis hoogu juurde andnud ning soodustanud 
eri kiirusega hariduse väljakujunemist ning mõningate üliõpilaste kõrvaletõrjumist;  

6. nendib, et Bologna protsessis osalevates riikides on see üldiselt kaasa toonud 
akadeemiliste ringkondade, eeskätt üliõpilaste väiksema esindatuse juhtorganites ning 
neis on enam esindatud ettevõtjad, eelkõige suuremad ettevõtted;  

Prioriteedid ja probleemid 

7. nõuab Bologna protsessi hindamist ja üldise kokkuvõtte tegemist, et saada ülevaade 
kordaminekutest ja ebaõnnestumistest seatud eesmärkide saavutamisel; rõhutab vajadust 
võtta arvesse ka akadeemilistes ringkondades ilmnenud raskusi, tõrkeid ja arusaamatusi, 
et oleks võimalik anda kvaliteetset ja kõigile kättesaadavat haridust;  

8. kutsub liikmesriike kaaluma võimalust näha noortele ette eraldi sotsiaalne seisund, mis 
tagaks nende iseseisvuse (eluaseme kättesaadavus, võimalus ise majanduslikult toime 
tulla, sportimisvõimalused ning võimalus tegeleda kultuuri ja hobidega), ning võtma 
kasutusele toetuste süsteemi eeskätt haridust omandavatele või esimest töökohta 
otsivatele noortele;  

9. on vastu teadmusühendustele ja sektoripõhistele teadmusühendustele, kus kõrgkoolid ja 
ettevõtted töötavad oskustöötajate nappuse ennetamiseks välja ühiseid programme; 
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rõhutab, et selliste programmidega allutatakse kõrgharidus veelgi suuremal määral 
suurettevõtete huvidele ning hinnatakse haridust üksnes selle ärilisest väärtusest 
lähtuvalt;  

10. on vastu Bologna protsessi kiiremale rakendamisele Euroopas; toonitab, kui oluline on 
säilitada hariduse, eelkõige keelte mitmekesisus; nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
väljastaksid rohkem stipendiume ja tagaksid, et need oleksid kergesti kättesaadavad; 

11. kutsub liikmesriike, Euroopa kõrgharidusruumi riike ja liitu tervikuna üles võtma 
arvesse akadeemiliste ringkondade kriitikat Bologna protsessi suhtes ja nende 
vastuseisu ning töötama välja reformid, millega oleks tõepoolest kõigile tagatud 
riikliku, tasuta ja kvaliteetse kõrghariduse kättesaadavus ning mis asendaksid praegused 
meetmed; 

12. nõuab, et valitsused, kõrgharidusasutused ja uurimisinstituudid peaksid dialoogi 
kättesaadavate vahendite paremaks suunamiseks, maksimeerimiseks ja tõhusamaks 
kasutamiseks ning on vastu sellele, et vähendatakse kõrghariduse rahastamist, samas kui 
eelarve muid valdkondi ei vaidlustata; 

13. kutsub valitsusi üles tõhustama riiklike vahendite kasutamist hariduses ja järgima liidu 
peamist eesmärki investeerida 3% liidu SKPst teadusuuringutesse; rõhutab, et hariduse 
ja teadusuuringute ulatuslik riiklik rahastamine on vajalik, sest need on üheks 
peamiseks vahendiks, millega tagada kõigile kvaliteetse hariduse kättesaadavus ning 
võidelda majanduskriisi ja töötuse vastu; 

14. rõhutab selliste erialade rolli, nagu loodusteadused, tehnoloogia, inseneriteadus ja 
matemaatika ning nende tähtsust ühiskonna jaoks; rõhutab, kui oluline on säilitada 
erinevad erialad (eelkõige humanitaarteadustes), õpetamismeetodid ja 
kõrgharidussüsteemid Euroopa Liidus; peab seetõttu vajalikuks säilitada riiklik 
kvalifikatsiooniraamistik, millega edendatakse ühtlasi diplomite ja 
kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist liikmesriikides; 

15. peab kahetsusväärseks, et Euroopa ainepunktide ülekandmise ja kogumise süsteemis on 
ainepunktidest saanud üldiste pealiskaudsete oskuste kogum, mis vastab ainult 
turuvajadustele, kui tegelikult tuleks üliõpilastele anda hoopis võimalus süvendada 
teadmisi vastavalt valitud erialale; 

16. toonitab, kui oluline on tagada akadeemiliste kraadide vastastikune tunnustamine ja 
kokkusobivus, et tugevdada kvaliteeditagamise süsteemi Euroopa tasandil ja kõikides 
Euroopa kõrgharidusruumi liikmesriikides; 

 
17. tuletab meelde, et kõrghariduse eest vastutab liikmesriik ning oluline on tagada, et 

kõrgharidusasutused saaksid rahalist toetust eelkõige piisava riikliku rahastamise abil;  

18. rõhutab, kui oluline on saavutada eesmärk, mille kohaselt peaksid 40% 30–34 aasta 
vanustest inimestest, kes on omandanud kõrghariduse ning asjakohased oskused ja 
pädevused, leidma rahuldustpakkuva töö; toob esile vajaduse jälgida kõrgkooli 
lõpetanute tööhõivetulemusi, et hinnata kõrghariduse reformide vastavust Bologna 
protsessi raames püstitatud parema tööalase konkurentsivõime eesmärkidele; võtab 
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sellega seoses teadmiseks komisjoni võetud kohustuse parandada selliste andmete 
kättesaadavust; nõuab Bologna protsessi hindamist ja üldise kokkuvõtte tegemist, et 
saada ülevaade kordaminekutest ja ebaõnnestumistest seatud eesmärkide saavutamisel; 
rõhutab vajadust võtta arvesse ka akadeemilistes ringkondades ilmnenud raskusi, 
tõrkeid ja arusaamatusi;  

19. märgib, et üliõpilaste, õppejõudude, teadlaste ja õpetamisega mitteseotud personali 
liikuvus on üks Bologna protsessi põhiprioriteet; kutsub liikmesriike üles suurendama 
liikuvusvõimalusi ning parandama liikuvuse kvaliteeti stipendiumide ja toetuste, mitte 
laenude abil, kuna laenud põhjustavad üliõpilaste veelgi suuremat võlakoormust; 
rõhutab vajadust saavutada 2020. aastaks üliõpilaste liikuvuse 20%-line kvantitatiivne 
eesmärk; 

20. nõuab üliõpilaste liikuvuse järkjärgulist inkorporeerimist ülikoolide ametlikesse 
õppekavadesse; kutsub liitu, liikmesriike ja ülikoole hõlbustama vahetusprogrammide 
kättesaadavust võimalikult paljudele, võttes kasutusele teavitus-, finantstoetuse ja 
haldusabi mehhanismid kõikide üliõpilaste, teadustöötajate ja personali jaoks, et 
ergutada struktureeritud liikuvust, ning toetades samas neid programme sotsiaalsetest 
kriteeriumidest lähtuva asjakohase ja parema rahastamisega; 

21. rõhutab vajadust kaasata liidu liikuvusprogrammidesse asjakohasel arvul kunsti ja 
muusika eriala üliõpilasi ja õppejõudusid; 

22. on vastu sellele, et komisjoni hindamised põhinevad mitmemõõtmelisel kõrgkoolide 
paremusjärjestuse süsteemil, kuna selles ei võeta arvesse erinevaid erialasid, programme 
ega ülikooli väljaannete keelelist mitmekesisust on seisukohal, et sellise järjestamise 
tulemusel võib tekkida haridusasutuste ja õppekavade omavaheline konkurents; rõhutab, 
kui oluline on haridusasutuste koostöö, milles keskendutakse vahetusele ning teadmiste 
ja teadustegevuse väärtustamisele; 

 
23. võtab teadmiseks kõrgkoolide olulise rolli liikuvuse edendamisel ning teadmiste ja 

oskustega varustatud haritlaste ja teadlaste väljaõppes; 

24. kutsub liikmesriike, liitu ja Euroopa kõrgharidusruumi üles suurendama liikuvust, 
edendades keeleõpet, kõrvaldades haldustakistused, võttes kasutusele piisava rahalise 
toetuse mehhanismi ning tagades stipendiumite ja ainepunktide ülekantavuse; märgib, et 
vähem jõuka taustaga üliõpilaste jaoks on liikuvus endiselt vähem kättesaadav; 

25. toonitab nii programmide väljatöötamist kui ka elluviimist silmas pidades vajadust 
suunata haridusparadigmat niisuguse üliõpilaskesksema lähenemisviisi suunas, mis seab 
esiplaanile üliõpilaste isikliku arengu; rõhutab, kui oluline on üliõpilaste osalemine 
kõrghariduse juhtimises; 

26. rõhutab vajadust suurendada pakkumist koolituse ja elukestva õppe ning täiendõppe 
valdkonnas, nagu mitteformaalne haridus ja kogemusõpe, mis on pehmete oskuste 
arendamiseks hädavajalikud; rõhutab asjaolu, et kõrgkoolidel peab olema juhtroll 
ametialase karjääri kindlustamisel ning nad peavad andma töötajatele võimaluse jätkata 
hariduse omandamist töökoha kaotamisel või töölepingu lõppemisel, ning toetama 
töötajate vabatahtlikku liikuvust ja ametialast arengut püsiva ja hästi tasustatud töö 
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leidmiseks; 

27. kutsub samuti üles kasutama täielikult ära uute tehnoloogialahenduste, digiteerimise 
ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia potentsiaali, et rikastada haridust ja 
väljaõpet; 

28. rõhutab vajadust tagada pagulastele juurdepääs kõikidele Euroopa kõrgharidusruumi 
koolitusasutustele, et anda pagulastele võimalus ehitada hariduse abil üles iseseisev elu; 
tunneb muret kolmandatest riikidest pärit üliõpilaste olukorra pärast, sest nad on sageli 
eriti ebakindlas olukorras nii õpingute ajal kui ka pärast seda; rõhutab, et Euroopa 
kõrghariduse atraktiivsust mõjutab ka võime võtta vastu üliõpilasi sõltumata nende 
kodakondsusest; nõuab seepärast, et liikmesriigid käivitaksid kõigi ülikooli astunud 
üliõpilaste seisundi seadustamise protsessi; 

29. kutsub liikmesriike ja kõrgkoole koostama ühisel huvil põhinevaid uusi koostöö- ja 
teadusprogramme kolmandate, eeskätt konfliktipiirkondades asuvate riikide 
kõrgkoolidega, et võimaldada nende riikide üliõpilastele diskrimineerimata juurdepääsu 
kõrgharidusele ja koolitusele; soovitab eeskätt luua partnerlussuhteid liidu ülikoolide ja 
Palestiina ülikoolide vahel; palub komisjonil toetada selliseid programme; 

30. märgib, et ainult mõnes liikmesriigis on välja töötatud terviklik strateegia, mille 
eesmärk on kaasata kõrgharidusse vähem soodsa sotsiaal-majandusliku taustaga 
üliõpilasi ja astuda sel viisil vastu nn sotsiaalse filtri probleemile; 

31. rõhutab hariduse ja selle kvaliteedi ülesannet ja rolli tulevaste põlvkondade 
kujundamisel, ulatuslikuma sotsiaalse ja majandusliku ühtekuuluvuse edendamisel ning 
stabiilsete ja hästi tasustatud töökohtade loomisel; nõuab sellega seoses õpetaja elukutse 
paremat tunnustamist; 

32. nõuab majanduslike ja sotsiaalsete jõupingutuste tegemist, et parandada sotsiaalset 
kaasatust, tagades kõigile õiglase ja avatud juurdepääsu kvaliteetsele haridusele, 
hõlbustades akadeemiliste ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamist ning välismaal 
läbitud õppeperioodide ja varasemate õpingute, pehmete oskuste programmide ning 
mitteformaalse ja kogemusõppe arvestamist ning pakkudes mitmekesisele 
üliõpilaskonnale asjakohast haridust elukestva õppe abil; 

33. rõhutab haridusalase liikuvuse rolli kultuuridevahelises õppimises ning seda, et 
kõrghariduse reformid peaksid hõlmama aktiivseid meetmeid, et edendada üliõpilaste 
teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest ja nende austamist; 

o 

o  o 

34. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 
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