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Euroopan parlamentin päätöslauselma Bolognan prosessin täytäntöönpanon 
seurannasta 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklan, 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 
26 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 14 artiklan, 

– ottaa huomioon Sorbonnen yhteisen julistuksen Euroopan korkeakoulujärjestelmän 
rakenteen yhdenmukaistamisesta, jonka Ranskan, Saksan, Italian ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan asiasta vastaavat ministerit allekirjoittivat Pariisissa 
25. toukokuuta 1998 (Sorbonnen julistus)1, 

– ottaa huomioon yhteisen julistuksen, jonka 29 Euroopan maan opetusministerit 
allekirjoittivat Bolognassa 19. kesäkuuta 1999 (Bolognan julistus)2, 

– ottaa huomioon korkeakoulutuksesta vastaavien ministerien konferenssin 
19. toukokuuta 2001 antaman Praha-julkilausuman, 

– ottaa huomioon Leuvenissä ja Louvain-la-Neuvessa 28. ja 29. huhtikuuta 2009 
pidetyssä korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssissa 
annetun julkilausuman3, 

                                                 
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-
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– ottaa huomioon 47 maan korkeakoulutuksesta vastaavien ministerien 
12. maaliskuuta 2010 hyväksymän Budapest–Wien-julistuksen, jolla eurooppalainen 
korkeakoulutusalue (EHEA) julistettiin virallisesti avatuksi1, 

 
– ottaa huomioon Bukarestissa 26. ja 27. huhtikuuta 2012 pidetyn Bolognan prosessin 

kolmannen foorumin ja ministerikokouksen antaman julkilausuman2, 
 
– ottaa huomioon Bukarestissa 26. ja 27. huhtikuuta 2012 pidetyn EHEAn 

ministerikokouksen hyväksymän eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 
liikkuvuusstrategian 20203, 

– ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja 
hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun 
asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta 20. marraskuuta 2013 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/55/EU4, 

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustaville kolmansien maiden 
tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien 
jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi5, 

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun 
varmistamisessa6, 

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen 
oppimisen edistämiseksi7, 

– ottaa huomioon eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020) 
12. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät8, 

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 annetut neuvoston ja neuvostossa 
kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätelmät koulutuksen roolin 
kehittämisestä täysin toimivan osaamiskolmion osana9, 

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät korkea-asteen 
koulutuksen kansainvälistymisestä1, 

                                                                                                                                                         
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 
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 EUVL L 354, 28.12.2013, s. 132. 
5 EUVL L 289, 3.11.2005, s. 23. 
6 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60. 
7 EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1. 
8 EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2. 
9 EUVL C 302, 12.12.2009, s. 3. 
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– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston suosituksen koulunkäynnin 
keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista2, 

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston suosituksen ”Nuoret liikkeellä – 
nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen”3, 

– ottaa huomioon 10. toukokuuta 2006 annetun komission tiedonannon ”Tuloksia 
korkeakoulujen nykyaikaistamisesta: koulutus, tutkimus ja innovaatiot” 
(COM(2006)0208), 

 
– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020: 

Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” (COM(2010)2020), 

– ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon Euroopan 
digitaalistrategiasta (COM(2010)0245/2), 

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Tukea kasvulle ja 
työllisyydelle – Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma” 
(COM(2011)0567), 

– ottaa huomioon Euroopan korkeakoulutuksesta vuonna 2009 annetun Euroopan 
koulutuksen tietoverkon Eurydicen julkaisun ”Higher Education in Europe 2009: 
Developments in the Bologna Process” (Eurydice, Euroopan komissio, 2009)4, 

– ottaa huomioon julkaisun ”Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of 
the Bologna Process” (Eurydice, Euroopan komissio, 2010)5, 

– ottaa huomioon julkaisun ”The European Higher Education Area in 2012: Bologna 
Process Implementation Report” (Eurydice, Euroopan komissio, 2012), 

– ottaa huomioon vuonna 2007 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen korkea-asteen 
koulutuksen uudistuksesta opetusalan ammattilaisten keskuudessa6, 

– ottaa huomioon vuonna 2009 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen korkea-asteen 
koulutuksen uudistuksesta opiskelijoiden keskuudessa7, 

– ottaa huomioon Bolognan prosessista 16. huhtikuuta 2009 annetun Eurostatin julkaisun 
”The Bologna Process in Higher Education in Europe – Key indicators on the social 
dimension and mobility”8, 

                                                                                                                                                         
1 EUVL C 135, 26.5.2010, s. 12. 
2 EUVL C 191, 1.7.2011, s. 1. 
3 EUVL C 199, 7.7.2011, s. 1. 
4 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.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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– ottaa huomioon Jerevanissa Armeniassa 8.–9. syyskuuta 2011 pidetyn, 
korkeakoulutuksen rahoittamista käsitelleen kansainvälisen konferenssin loppuraportin1, 

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman Bolognan prosessista ja 
opiskelijoiden liikkuvuudesta2, 

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman korkeakoulujen ja 
yritysten välisestä vuoropuhelusta: uusi kumppanuus Euroopan korkeakoulujen 
nykyaikaistamiseksi3, 

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2012 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
toimielinten panoksesta Bolognan prosessin lujittumiseen ja edistymiseen4, 

– ottaa huomioon Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR)5, 
 
– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A8-0121/2015), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

A. katsoo, että Bolognan prosessissa asetetut tavoitteet – muuttaminen toiseen maahan 
opiskelemaan tai töihin, korkeakoulutuksen Euroopassa tekeminen houkuttelevaksi 
mahdollisimman monille kolmansista maista peräisin oleville henkilöille, 
korkealaatuisen huippuosaamisen vakaan perustan luominen Euroopalle eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen (EHEA) avulla ja huolehtiminen Euroopan rauhanomaisesta ja 
suvaitsevaisesta kehityksestä – ovat ajankohtaisia, mutta niitä on arvioitava ja niiden 
tilannetta on tarkasteltava, jotta saadaan selville, missä tavoitteissa on onnistuttu ja 
missä epäonnistuttu; 

B. katsoo, että nykyisessä taloustilanteessa Bolognan prosessilla olisi saavutettava 
tavoitteet, joilla tuetaan kansalaisten mahdollisimman hyvää koulutusta ja 
innovointikykyä siten, että kaikilla olisi mahdollisuus opiskella ja päivittää osaamistaan 
jatkuvasti; toteaa, että Bolognan prosessin täytäntöönpano EU:n valtioissa ja niiden 
ulkopuolella on johtanut korkea-asteen koulutuksen vapauttamiseen ja opintomaksujen 
kallistumiseen sekä yritysten vaikutusvallan lisääntymiseen jopa korkeakoulujen 
johtokunnissa sillä seurauksella, että tavoite yleisen edun tuottamisesta kärsii, vaikka 
sen pitäisi nimenomaan olla korkea-asteen koulutuksen päämääränä; 

C. toteaa, että valtaosa korkea-asteen tutkinnon suorittaneista joutuu tutkinnon 
suoritettuaan elämään useita kuukausia tai vuosia epävakaassa tilanteessa ja 
suorittamaan useampia harjoittelujaksoja ja ottamaan vastaan väliaikaisia tai heidän 
tutkintoonsa nähden vähemmän koulutusta edellyttäviä työpaikkoja; katsoo, että 
Bolognan uudistus ei ole toistaiseksi osoittautunut kovin menestyksekkääksi, jos sitä 

                                                 
1 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
2 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 18. 
3 EUVL C 161 E, 31.5.2011, s. 95. 
4 EUVL C 251 E, 31.8.2013, s. 24. 
5 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan strategisten investointien 
rahastosta ja asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja (EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta (COM(2015)0010). 
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tarkastellaan suhteessa tavoitteeseen, jolla pyritään puuttumaan taitojen kysynnän ja 
tarjonnan kohtaamattomuuteen EU:ssa; 

D. ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyyden poistamisessa ole juurikaan edistytty sitten 
kriisin alkamisen vuonna 2008; ottaa huomioon, että vuoden 2014 lopulla EU:ssa oli 
noin viisi miljoonaa alle 25-vuotiasta työtöntä nuorta; korostaa, että eräissä EU:n 
valtioissa nuorisotyöttömyysaste on yli 50 prosenttia; ottaa huomioon, että monien 
jäsenvaltioiden merkittävät budjettileikkaukset koulutuksen alalla sekä 
lukukausimaksujen jatkuva nostaminen ovat johtaneet sellaisten haavoittuvassa 
asemassa olevien ja velkaantuneiden opiskelijoiden huomattavaan lisääntymiseen, jotka 
joutuvat hankkimaan työpaikan rahoittaakseen opintonsa; 

E. korostaa, että yliopistot ovat lähes tuhat vuotta vanha tärkeä saavutus, jonka merkitystä 
yhteiskunnan kehitykselle ei pidä tarkastella ainoastaan yliopistojen taloudellisen arvon 
kannalta, eikä niiden kehitys voi riippua pelkästään taloudellisista tarpeista; toteaa erään 
filosofin sanoin, että yliopistojen tunnuskuvana olisi oltava totuuden ja kauneuden 
tavoittelu, ja että lisäksi niiden velvollisuutena on suoda tarvittavat valmiudet uusille 
ammattilaisille, tiedemiehille, insinööreille, opettajille, lääkäreille, poliitikoille ja 
kansalaisille; 

F. katsoo, että yliopistoyhteisö on tärkeää nähdä kokonaisuudessaan (opetushenkilökunta, 
opiskelijat ja muu kuin opetushenkilökunta) korkea-asteen koulutuksen uudistuksen 
todellisena päätekijänä eikä niin, että yliopistot ovat pelkästään tukiroolissa alueellisten 
ja kansallisten laitosten yhteensovittamisessa, sääntelyssä ja resurssien tuottamisessa; 
huomauttaa, että suuri osa yliopistoyhteisön edustajista vastustaa Bolognan prosessia; 
toteaa, että Bolognan prosessiin liittyvät uudistukset ja niistä seurannut korkea-asteen 
koulutuksen vapauttaminen, ovat saaneet aikaan EU:n valtioissa huomattavaa 
yhteiskunnallista liikehdintää; 

G. toteaa, että tämän hallitustenvälisen aloitteen avulla ei ole kyetty tarjoamaan yhteistä 
eurooppalaista vastausta monien maiden vakaviin ongelmiin vaan päinvastoin 
syvennetty epätasa-arvoa korkeakoulutukseen pääsyssä; 

H. toteaa, että yksi Bolognan prosessin tavoitteista on edistää liikkuvuutta ja 
kansainvälistymistä sekä varmistaa erilaisten korkeakoulujärjestelmien normien ja 
laadun yhteensopivuus ja vertailtavuus kunnioittaen samalla kuitenkin yliopistojen 
itsenäisyyttä ja myötävaikuttaen sellaisen aidosti demokraattisen eurooppalaisen alueen 
luomiseen, joka tarjoaa kaikille kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet; katsoo, että 
liikkuvuutta rajoittavat kuitenkin edelleen merkittävästi seikat, jotka liittyvät erityisesti 
sosiaalisiin oikeuksiin, taloudellisiin mahdollisuuksiin ja sosiokulttuurisiin 
stereotypioihin, ja että nykypäivänä vain kolme prosenttia opiskelijoista voi hyötyä 
liikkuvuudesta; 

I. ottaa huomioon, että viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana saavutetusta kehityksestä ja 
vastoinkäymisistä tarvitaan arvio, jossa otetaan huomioon alueen sisäisen yhteistyön 
tulokset samoin kuin yhä ratkaisematta olevat ongelmat ja ristiriidat sekä asetettujen 
tavoitteiden epätasainen saavuttaminen; 
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J. katsoo, että jatkuvan tuen antaminen yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle, 
osaamiselle ja tutkimukselle sekä niille annettavan tuen lisääminen on välttämätöntä 
varsinkin talouskriisin aikoina; 

K. katsoo, että tässä jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa on tarpeen ottaa oppia prosessin 
epäonnistumisesta, saattaa se päätökseen ja tunnustaa, että julkisella, maksuttomalla ja 
kaikkien saatavilla olevalla korkea-asteen koulutuksella on keskeinen merkitys ja että se 
mahdollistaa yksilöiden ja yhteisön emansipaation, joka on jokaisen maan ja koko 
yhteiskunnan kehityksen edellytys; 

 

Bolognan prosessin merkitys 

1. korostaa, että koulutus ja tutkimus muodostavat yhdessä yhden yhteiskunnan 
peruspilareista ja että niiden on oltava julkinen palvelu, jolla vaalitaan kulttuuria, 
moninaisuutta ja demokraattisia arvoja, jotta opiskelijoita voidaan valmistaa aktiivisiksi 
kansalaisiksi ja mahdollistaa yksilöiden ja yhteisön emansipaatio; korostaa, että 
hallitusten aiempaa suuremmat investoinnit koulutukseen ovat erittäin tärkeitä 
kurjistumisen, sosiaalisen eriarvoisuuden ja työttömyyden sekä erityisesti 
nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ja sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi; muistuttaa, 
että koulutus kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle ja että korkeakouluja on tärkeää tukea 
taloudellisesti riittävällä julkisella rahoituksella, jotta voidaan vastata kansalaisten 
tarpeisiin; 

2. muistuttaa, että koulutukseen osoitetut määrärahat ovat sijoitus tulevaisuuteen; vastustaa 
monien jäsenvaltioiden merkittäviä budjettileikkauksia koulutuksen alalla sekä 
lukukausimaksujen jatkuvaa nostamista, mikä johtaa sellaisten haavoittuvassa asemassa 
olevien ja velkaantuneiden opiskelijoiden huomattavaan lisääntymiseen, jotka joutuvat 
hankkimaan työpaikan rahoittaakseen opintonsa; katsoo, että näillä ilmiöillä on 
kielteisiä vaikutuksia koulutuksen sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseen, ja 
muistuttaa, että riittävä julkinen rahoitus on edellytys sille, että yliopistot voivat täyttää 
tehtävänsä; 

3. pyytää jäsenvaltioita, joissa opintomaksut ovat käytössä, pienentämään maksuja tai 
jäädyttämään ne tässä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kriisitilanteessa, jotta 
voidaan varmistaa, etteivät ne muodosta lisäestettä sille, että mahdollisimman monella 
olisi pääsy korkea-asteen koulutukseen; kehottaa unionia ja jäsenvaltioita lisäämään 
koulutukseen varattuja talousarvioita, erityisesti apurahoja ja opintotukia; 

4. korostaa, että tiedon, koulutuksen ja tutkimuksen levittäminen lujittavat osaltaan 
unionin kansalaisuutta; korostaa, että korkeakouluyhteisön (opettajien, opiskelijoiden 
sekä muun kuin opetushenkilökunnan) mielipidettä on kuultava, jotta voidaan 
ymmärtää, miksi Bolognan prosessiin liittyvät uudistukset herättävät vastustusta, ja että 
on taattava maksuton julkinen ja kaikkien saatavilla oleva koulutusjärjestelmä, joka 
vastaa yhteiskunnan tarpeita; 

5. panee merkille, että Bolognan uudistuksista seurasi eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen (EHEA) perustaminen; korostaa, että yksi Bolognan prosessin 
yhteydessä asetetuista tavoitteista on, että kaikille eurooppalaisissa yliopistoissa kirjoilla 
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oleville opiskelijoille taataan mahdollisuus suorittaa tutkinto, joka tunnustetaan missä 
tahansa prosessiin osallistuvassa valtiossa; toteaa, että kyseiset tavoitteet eivät ole 
toistaiseksi johtaneet tuloksiin ja että Bolognan prosessin täytäntöönpano ja siihen 
liittyvät uudistukset ovat ennemminkin lisänneet tutkintojen ja oppilaitosten välistä 
kilpailua ja niiden hierarkkista jaottelua, eritahtisen koulutuksen syntymistä sekä 
joidenkin opiskelijoiden ulkopuolelle jättämistä; 

6. toteaa, että maissa, joissa Bolognan prosessi on otettu käyttöön, tämä on yleisesti ottaen 
vähentänyt yliopistoyhteisön ja etenkin opiskelijoiden edustusta ja pikemminkin 
lisännyt taloudellisten toimijoiden ja erityisesti suuryritysten edustusta johtoelimissä; 

Painopisteet ja haasteet 

7. vaatii Bolognan prosessin arviointia ja yleistä tilannekatsausta, jotta saadaan selville, 
missä asetuista tavoitteista on onnistuttu ja missä epäonnistuttu; korostaa tarvetta ottaa 
huomioon vaikeudet, pattitilanteet ja asiat, jotka ovat aiheuttaneet väärinkäsityksiä 
myös akateemisen yhteisön keskuudessa, jotta voidaan kehittää korkealaatuista ja 
kaikkien saatavilla olevaa koulutusta; 

8. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan mahdollisuutta luoda nuorille erityinen sosiaalinen 
status, jotta taataan heidän itsenäinen asemansa (asunnon saanti, tarpeista huolehtiminen 
sekä urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajan mahdollisuudet), sekä luoda erityisesti 
koulutuksessa oleville tai ensimmäistä työpaikkaa etsiville nuorille suunnattuja 
tukijärjestelmiä; 

9. vastustaa osaamisyhteenliittymiä ja alakohtaisia taitoyhteenliittymiä, joissa 
korkeakoulut ja yritykset kehittävät yhteisiä opetussuunnitelmia työmarkkinoilla 
tarvittavien taitojen puutteen korjaamiseksi; korostaa, että nämä ohjelmat johtavat 
korkeakoulutuksen nopeaan alistamiseen suuryritysten intresseille ja että niissä otetaan 
huomioon ainoastaan koulutuksen markkinoiden kannalta tärkeät näkökohdat; 

10. vastustaa Bolognan prosessin täytäntöönpanon kiihdyttämistä Euroopassa; korostaa, että 
on tärkeää säilyttää opetuksen ja erityisesti kielten monimuotoisuus; kehottaa 
jäsenvaltioita lisäämään apurahojen määrää ja varmistamaan, että ne ovat helposti 
saatavilla; 

11. kehottaa jäsenvaltioita, EHEAan kuuluvia maita ja koko unionia ottamaan huomioon 
kritiikin ja vastalauseet, joita yliopistoyhteisö on esittänyt Bolognan prosessista, ja 
edistämään nykyisten toimenpiteiden sijaan uudistuksia, joilla varmistetaan kaikille 
yleinen pääsy julkiseen, maksuttomaan ja laadukkaaseen korkea-asteen koulutukseen; 

12. kehottaa jatkamaan hallitusten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä 
vuoropuhelua käytettävissä olevien varojen kohdentamiseksi nykyistä paremmin ja 
niiden käytön maksimoimiseksi ja tehostamiseksi ja vastustaa korkeakouluille 
annettavan rahoituksen vähentämistä samalla kun muiden talousarvioalojen annetaan 
jäädä ennalleen; 

13. kehottaa hallituksia parantamaan julkisten varojen käytön tehokkuutta koulutuksessa 
sekä noudattamaan EU:n päätavoitetta, jonka mukaan unionin on vuoteen 2020 
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mennessä investoitava kolme prosenttia bruttokansantuotteestaan tutkimukseen; 
korostaa, että koulutuksen ja tutkimuksen kunnianhimoinen rahoitus on välttämätöntä, 
koska ne muodostavat yhden niistä keskeisistä välineistä, joilla varmistetaan kaikille 
mahdollisuus päästä laadukkaaseen koulutukseen ja joilla torjutaan talouskriisiä ja 
työttömyyttä; 

14. korostaa luonnontieteiden, teknologian, insinööritieteiden ja matematiikan roolia ja 
niiden merkitystä yhteiskunnalle; korostaa, että Euroopan unionissa on säilytettävä 
(erityisesti humanististen tieteiden) koulutusväylien ja -ohjelmien sekä 
opetusmenetelmien ja yliopistojärjestelmien monimuotoisuus; katsoo, että tässä 
tarkoituksessa on luotava kansallisia tutkintokehyksiä siten, että samalla edistetään 
tutkintojen vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä; 

15. pitää valitettavana, että eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja 
kertymisjärjestelmä (ECTS) on rakennettu siten, että se muodostaa yleisten taitojen 
pinnallisen valikoiman, jolla vain vastataan markkinoiden tarpeisiin, vaikka sen avulla 
olisi sen sijaan mahdollistettava opiskelijoille tietojen syventäminen heidän 
valitsemissaan oppiaineissa; 

16. korostaa, että on tärkeää taata akateemisten tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen ja 
yhteensopivuus, jotta vahvistettaisiin laadunvarmistusjärjestelmää Euroopan tasolla ja 
kaikissa EHEAan liittyneissä maissa; 

17. muistuttaa, että koulutus kuuluu jäsenvaltioiden julkiseen vastuualueeseen ja että on 
tärkeää varmistaa, että korkeakouluja tuetaan taloudellisesti ennen kaikkea antamalla 
niille riittävästi julkista rahoitusta; 

18. korostaa sen tavoitteen merkitystä, jonka mukaan 40 prosentilla 30–34-vuotiasta olisi 
oltava korkea-asteen koulutus suoritettuna ja sellaiset taidot ja pätevyys hankittuna, 
joiden ansiosta he löytävät mielekästä työtä; korostaa tutkinnon suorittaneiden 
työllistymistä koskevien tietojen tarvetta, jotta voidaan arvioida, miten korkea-asteen 
koulutuksen uudistuksilla on täytetty työelämään siirtymisen edistämistä koskevat 
tavoitteet; panee tämän vuoksi merkille, että komissio sitoutuu parantamaan näiden 
tietojen saatavuutta; vaatii prosessin arviointia ja yleistä tilannekatsausta, jotta saadaan 
selville, missä asetuista tavoitteista on onnistuttu ja missä epäonnistuttu; korostaa 
tarvetta ottaa huomioon vaikeudet, pattitilanteet ja asiat, jotka ovat aiheuttaneet 
väärinkäsityksiä myös akateemisen yhteisön keskuudessa; 

19. toteaa, että opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muun kuin opetushenkilökunnan 
liikkuvuus on yksi Bolognan prosessin painopisteistä; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja parantamaan liikkuvuuden laatua myöntämällä 
lainojen sijaan apurahoja ja opintotukia, sillä lainat johtavat opiskelijoiden entistä 
pahempaan velkaantumiseen; korostaa tarvetta saavuttaa opiskelijoiden määrällinen 
20 prosentin liikkuvuustavoite vuoteen 2020 mennessä; 

20. kehottaa sisällyttämään opiskelijoiden liikkuvuuden asteittain yliopistojen virallisiin 
opetussuunnitelmiin; kehottaa unionia, jäsenvaltioita ja yliopistoja edistämään vaihto-
ohjelmien avaamista yhä useammille siten, että otetaan käyttöön kaikille opiskelijoille, 
opettajille ja tutkijoille sekä henkilökunnalle suunnattuja tiedotusmekanismeja ja 
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taloudellisen ja hallinnollisen tuen mekanismeja, joiden avulla voidaan edistää 
organisoitua liikkuvuutta; kehottaa niitä lisäksi vahvistamaan kyseisiä ohjelmia 
sosiaalisiin kriteereihin perustuvalla tarkoituksenmukaisella ja nykyistä suuremmalla 
rahoituksella; 

21. korostaa, että asianmukaiset määrät musiikin ja taideaineiden opiskelijoita ja 
opetushenkilökuntaa on tarpeen ottaa mukaan EU:n liikkuvuusohjelmiin; 

22. vastustaa komission arvioita, jotka perustuvat korkeakoulujen luokitteluun 
moniulotteisen välineen avulla, koska siinä ei oteta huomioon koulutuspolkujen ja 
opetuksen monimuotoisuutta eikä yliopistojen julkaisuja eri kielillä; katsoo, että 
tällainen luokittelu pitää sisällään suuren riskin saattaa korkeakoulut ja opetus 
keskinäiseen kilpailuasemaan; korostaa tarvetta korkeakoulujen yhteistyöhön siten, että 
keskitytään tiedonvaihtoon ja sen hyödyntämiseen sekä tutkimukseen; 

23. toteaa, että korkeakoulut ovat keskeisessä asemassa liikkuvuuden edistämisessä sekä 
sellaisten tutkinnon suorittaneiden ja tutkijoiden tuottamisessa, joilla on riittävät tiedot 
ja taidot; 

24. kehottaa jäsenvaltioita, EU:ta ja EHEAa vahvistamaan liikkuvuutta edistämällä kielten 
oppimista, poistamalla hallinnollisia esteitä, tarjoamalla riittävän 
rahoitustukimekanismin ja takaamalla apurahojen, stipendien ja opintosuoritusten 
siirrettävyyden; panee merkille, että liikkuvuus on edelleenkin vähemmän muiden kuin 
perhetaustaltaan varakkaiden opiskelijoiden saavutettavissa; 

25. korostaa sekä ohjelmien suunnittelua että niiden toteutusta koskevissa asioissa 
siirtymistä koulutuksellisesta mallista opiskelijakeskeiseen lähestymistapaan, johon 
sisältyy opiskelijoiden henkilökohtainen kehitys; korostaa olevan tärkeää, että 
opiskelijat osallistuvat korkeakoulujen hallinnointiin; 

26. korostaa tarvetta tarjota laajoja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen sekä 
täydentäviä oppimismuotoja, kuten epävirallista ja epämuodollista koulutusta, joka on 
olennaisen tärkeää pehmeiden taitojen kehittymisen kannalta; korostaa, että 
korkeakouluilla on oltava avainasema urapolkujen turvaamisessa siten, että ne tarjoavat 
mahdollisuuden opintojen jatkamiseen työntekijöille, jotka ovat menettäneet 
työpaikkansa tai joiden työsopimus on päättyy, ja että ne edistävät työntekijöiden 
vapaaehtoista liikkuvuutta ja ammatillisia ylenemismahdollisuuksia kohti pysyviä ja 
hyvin palkattuja työpaikkoja; 

27. kehottaa selvittämään uuden teknologian, digitalisaation ja tieto- ja 
viestintätekniikoiden tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen ja opetuksen 
rikastuttamiseksi; 

28. korostaa, että pakolaisten on voitava päästä kaikkien EHEAan kuuluvien laitosten 
piiriin, sillä niiden ansiosta he voivat rakentaa oman, itsenäisen elämän koulutuksen 
kautta; on huolissaan kolmansista maista tulevien opiskelijoiden tilanteesta, sillä heidän 
tilanteensa opintojen aikana ja niiden jälkeen on usein erityisen epävakaa; korostaa, että 
Euroopan korkeakoulutuksen ”houkuttelevuus” piilee myös kyseisten opiskelijoiden 
vastaanottamisessa heidän kansallisuudestaan riippumatta; kehottaa näin ollen 
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jäsenvaltioita käynnistämään kaikkien yliopistoon kirjoittautuneiden opiskelijoiden 
tilanteen laillistamisen; 

29. kehottaa jäsenvaltioita ja korkeakouluja luomaan uusia yhteistyö- ja tutkimusohjelmia, 
jotka perustuvat yhteiseen etuun kolmansien maiden ja erityisesti konfliktialueilla 
sijaitsevien maiden yliopistojen kanssa, jotta mahdollistettaisiin näistä maista lähtöisin 
olevien opiskelijoiden pääsy korkeakoulutukseen ja koulutukseen ilman syrjintää; 
ehdottaa erityisesti, että luotaisiin kumppanuuksia unionin yliopistojen ja 
palestiinalaisyliopistojen välille; kehottaa komissiota tukemaan tällaisia ohjelmia; 

30. panee merkille, että vain harvat jäsenvaltiot ovat laatineet kattavan strategian sellaisten 
opiskelijoiden, joilla on vähemmän suotuisa sosioekonominen tausta, saattamiseksi 
korkea-asteen koulutuksen piiriin ja siten niin kutsuttuun sosiaaliseen suodattimeen 
liittyvän ongelman ratkaisemiseksi; 

31. painottaa koulutuksen ja sen laadun sekä opetustehtävän merkitystä tulevien 
sukupolvien kasvatuksessa ja sen vaikutusta laajempaan sosiaaliseen ja taloudelliseen 
yhteenkuuluvuuteen sekä pysyvien ja hyvin palkattujen työpaikkojen luomiseen; toivoo 
tässä yhteydessä parempaa tunnustusta opetushenkilökunnalle; 

32. kehottaa ryhtymään taloudellisiin ja sosiaalisiin toimiin sosiaalisen osallisuuden 
lisäämiseksi tarjoamalla kaikille tasapuolinen ja avoin mahdollisuus saada laadukasta 
koulutusta helpottamalla ammattipätevyyden, ulkomailla suoritettujen opintojaksojen 
sekä aiemmin hankittujen taitojen, pehmeitä taitoja koskevien ohjelmien sekä virallisen 
ja epävirallisen oppimisen tunnustamista ja tarjoamalla olennaista koulutusta erilaisille 
opiskelijaryhmille elinikäisen oppimisen kautta; 

33. korostaa koulutuksellisen liikkuvuuden roolia kulttuurien välisessä oppimisessa, ja 
painottaa, että korkea-asteen koulutuksen uudistusten yhteydessä olisi toteutettava 
aktiivisia toimenpiteitä opiskelijoiden kulttuurien välisen ymmärtämyksen ja 
kunnioituksen edistämiseksi; 

o 

o  o 

34. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

Or. fr 

 


