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Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 
GUE/NGL grupas vārdā 
 
ZiĦojums A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Turpmākie pasākumi saistībā ar BoloĦas procesa īstenošanu 
2015/2039(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 
nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0121/2015 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar BoloĦas 
procesa īstenošanu 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. pantu, 

– Ħemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un jo īpaši tās 26. pantu, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 14. pantu, 

– Ħemot vērā Sorbonas kopīgo deklarāciju par Eiropas augstākās izglītības sistēmas 
arhitektūras saskaĦošanu, ko 1998. gada 25. maijā Parīzē parakstīja četri par augstāko 
izglītību atbildīgie Francijas, Vācijas, Itālijas un Apvienotās Karalistes ministri 
(turpmāk — Sorbonas deklarācija)1, 

– Ħemot vērā kopīgo deklarāciju, ko 1999. gada 19. jūnijā BoloĦā parakstīja 29 Eiropas 
valstu izglītības ministri (turpmāk — BoloĦas deklarācija)2, 

– Ħemot vērā Prāgā 2001. gada 19. maijā notikušās augstākās izglītības ministru 
konferences paziĦojumu, 

– Ħemot vērā paziĦojumu, ko sniedza par augstāko izglītību atbildīgo Eiropas ministru 
konference, kura notika Lēvenā un Luvēnlanēvā 2009. gada 28. un 29. aprīlī3, 

– Ħemot vērā 2010. gada 12. marta Budapeštas–Vīnes deklarāciju, kuru pieĦēma 47 valstu 

                                                 
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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izglītības ministri un ar kuru oficiāli tika uzsākta Eiropas augstākās izglītības telpas 
(EHEA) darbība1, 

– Ħemot vērā paziĦojumu, ko sniedza ministru konference un Trešais BoloĦas politikas 
forums, kuri notika Bukarestē 2012. gada 26. un 27. aprīlī2, 

– Ħemot vērā Eiropas augstākās izglītības telpas (EHEA) mobilitātes stratēăiju 2020. gada 
perspektīvā, kuru pieĦēma EHEA ministru konference, kas notika Bukarestē 2012. gada 
26. un 27. aprīlī3, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra 
Direktīvu 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā 
tirgus informācijas sistēmu („IMI regulu”)4, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra ieteikumu, lai 
atvieglinātu dalībvalstu vienotu īstermiĦa vīzu izsniegšanu trešo valstu pētniekiem, kuri 
zinātniskās pētniecības nolūkā pārvietojas Kopienā5, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. februāra ieteikumu par 
turpmāko Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā6, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīĜa ieteikumu par Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai7, 

– Ħemot vērā Padomes 2009. gada 12. maija secinājumus par stratēăisku sistēmu Eiropas 
sadarbībai izglītības un apmācības jomā („ET 2020”)8, 

– Ħemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2009. gada 
26. novembra secinājumus par izglītības nozīmes palielināšanu labi funkcionējošā 
zināšanu trijstūrī9, 

– Ħemot vērā Padomes 2010. gada 11. maija secinājumus par augstākās izglītības 
starptautisko aspektu izvēršanu10, 

– Ħemot vērā Padomes 2011. gada 28. jūnija ieteikumu par politiku, lai mazinātu mācību 
priekšlaicīgu pārtraukšanu11, 

– Ħemot vērā Padomes 2011. gada 28. jūnija ieteikumu „Jaunatne kustībā — jauniešu 

                                                 
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 OV L 354, 28.12.2013., 132. lpp. 
5 OV L 289, 3.11.2005., 23. lpp. 
6 OV L 64, 4.3.2006., 60. lpp. 
7 OV C 111, 6.5.2008., 1. lpp. 
8 OV C 119, 28.5.2009., 2. lpp. 
9 OV C 302, 12.12.2009., 3. lpp. 
10 OV C 135, 26.5.2010., 12. lpp. 
11 OV C 191, 1.7.2011., 1. lpp. 
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mācību mobilitātes veicināšana”1, 

– Ħemot vērā Komisijas 2006. gada 10. maija paziĦojumu „Īstenojot universitāšu 
modernizācijas programmu: izglītība, pētniecība un jauninājumi” (COM(2006)0208), 

– Ħemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziĦojumu „Eiropa 2020 — stratēăija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020), 

– Ħemot vērā Komisijas 2010. gada 26. augusta paziĦojumu „Digitālā programma 
Eiropai” (COM(2010)0245/2), 

– Ħemot vērā Komisijas 2011. gada 20. septembra paziĦojumu „Atbalsts izaugsmei un 
darbavietām — Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma” 
(COM(2011)0567), 

– Ħemot vērā ziĦojumu „Augstākā izglītība Eiropā 2009. gadā — BoloĦas procesa 
virzība” (Eurydice, Eiropas Komisija, 2009)2, 

– Ħemot vērā ziĦojumu „Tiešskats uz augstāko izglītību Eiropā 2010. gadā — BoloĦas 
procesa ietekme” (Eurydice, Eiropas Komisija, 2010)3, 

– Ħemot vērā ziĦojumu „Eiropas augstākās izglītības telpa 2012. gadā — ziĦojums par 
BoloĦas procesa īstenošanu” (Eurydice, Eiropas Komisija, 2012)4, 

– Ħemot vērā Eirobarometra 2007. gadā veikto mācībspēku aptauju par augstākās 
izglītības reformu5, 

– Ħemot vērā Eirobarometra 2009. gadā veikto studentu aptauju par augstākās izglītības 
reformu6, 

– Ħemot vērā Eiropas Kopienu Statistikas biroja (Eurostat) 2009. gada 16. aprīĜa 
publikāciju „BoloĦas process Eiropas augstākajā izglītībā — svarīgākie sociālās 
dimensijas un mobilitātes rādītāji”7, 

– Ħemot vērā Erevānā (Armēnijā) 2011. gada 8. un 9. septembrī notikušās starptautiskās 
konferences par augstākās izglītības finansēšanu noslēguma ziĦojumu8, 

– Ħemot vērā Parlamenta 2008. gada 23. septembra rezolūciju par BoloĦas procesu un 
studentu mobilitāti9, 

                                                 
1 OV C 199, 7.7.2011., 1. lpp. 
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 OV C 8 E, 14.1.2010., 18. lpp. 
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– Ħemot vērā Parlamenta 2010. gada 20. maija rezolūciju par universitāšu un 
uzĦēmējdarbības jomas pārstāvju dialogu — jauna partnerība Eiropas universitāšu 
modernizācijai1, 

– Ħemot vērā Parlamenta 2012. gada 13. marta rezolūciju par Eiropas iestāžu ieguldījumu 
BoloĦas procesa konsolidācijā un progresā2, 

– Ħemot vērā Eiropas Stratēăisko investīciju fondu (ESIF)3, 

– Ħemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziĦojumu (A8-0121/2015), 

– Ħemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

A. tā kā joprojām ir spēkā deklarētie BoloĦas procesa mērėi, proti, panākt to, ka ir 
vienkārši doties no vienas valsts uz citu, lai tur mācītos vai strādātu, vairot Eiropas 
augstākās izglītības pievilcību, lai gan Eiropā mācīties un/vai strādāt ierodas arī liels 
skaits trešo valstu izcelsmes personu, panākt, ka Eiropas augstākās izglītības telpa 
nodrošina Eiropai nopietnu un kvalitatīvu zināšanu bāzi, un sekmēt Eiropas kā stabilas 
un tolerantas kopienas attīstību, taču ir jāveic novērtējums un pārskatīšana, lai noteiktu, 
cik lielā mērā norādītie mērėi ir vai nav sasniegti; 

B. tā kā pašreizējā ekonomiskajā situācijā BoloĦas procesa nozīmībai vajadzētu izpausties 
kā centieniem sasniegt augstākā iespējamā zināšanu un inovācijas līmeĦa mērėus, 
nodrošinot iedzīvotājiem plašas iespējas iegūt izglītību un pastāvīgi papildināt 
zināšanas; tā kā, gluži pretēji, BoloĦas procesa īstenošana Eiropas valstīs un citur ir 
radījusi augstākās izglītības liberalizāciju, mācību maksas paaugstināšanos un 
uzĦēmumu aizvien lielāku ietekmi pat administratīvajās padomēs, bieži vien ignorējot 
sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas mērėi, kam vajadzētu būt augstākās izglītības 
mērėim;  

C. tā kā augstākās izglītības iestāžu absolventu lielākajai daĜai pēc diploma iegūšanas 
vairāki mēneši un pat gadi ir jāpavada nepastāvīgā darbā, piedaloties daudzās stažēšanās 
programmās un veicot nepastāvīgu darbu vai darbu, kas ir zemāk kvalificēts 
salīdzinājumā ar iegūto izglītību; tā kā attiecībā uz mērėi samazināt kvalifikāciju 
neatbilstību Savienībā BoloĦas reforma līdz šim nav bijusi Ĝoti veiksmīga;  

D. tā kā jauniešu bezdarbs kopš krīzes sākuma 2008. gadā nav daudz mazinājies; tā kā 
2014. gada beigās Savienībā bez darba bija aptuveni 5 miljoni jaunu cilvēku (jaunāki 
par 25 gadiem), t. i., 21,7 %; tā kā atsevišėās Eiropas valstīs jauniešu bezdarba līmenis 
pārsniedz 50 %; tā kā vairāku dalībvalstu izglītības budžeta vērienīgo samazinājumu, kā 
arī mācību maksas pastāvīgā pieauguma dēĜ ir ievērojami palielinājies tādu studentu 
skaits, kuri nonākuši parādos, kuru stāvoklis ir nedrošs un kuriem, lai apmaksātu savas 
studijas, nākas strādāt algotu darbu;  

E. tā kā augstskolas ir būtiska mūsu mantojuma daĜa — to pirmsākumi meklējami gandrīz 

                                                 
1 OV C 161 E, 31.5.2011., 95. lpp. 
2 OV C 251 E, 31.8.2013., 24. lpp. 
3 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Stratēăisko investīciju fondu un ar ko groza 
Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 (COM(2015)0010). 
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pirms tūkstoš gadiem, to nozīmi sabiedrības attīstībā nevar reducēt uz devumu 
ekonomikā un to attīstību nevar pakārtot tikai ekonomiskām vajadzībām; tā kā, citējot 
kādu filozofu, augstskolu raksturīgai iezīmei ir jābūt „patiesības un skaistuma 
meklējumiem”, papildus to uzdevumam sagatavot jaunus profesionāĜus, zinātniekus, 
inženierus, skolotājus, ārstus, politiėus un pilsoĦus;  

F. tā kā ir svarīgi atzīt, ka augstskolu aprindas kopumā (mācībspēki, studenti, darbinieki, 
kas nav mācībspēki) ir jāuzskata par augstākās izglītības reformu īstajiem galvenajiem 
dalībniekiem, kuru funkcija ir nozīmīgāka, nevis tikai sniegt atbalstu reăionālajām un 
valsts iestādēm koordinācijas, reglamentējošajā un resursu jomā; tā kā liela daĜa 
augstskolu aprindu ir izteikušas iebildumus pret BoloĦas procesu; tā kā dažādās Eiropas 
valstīs ir notikuši plaši sociālās mobilizācijas pasākumi pret reformām, kas saistītas ar 
BoloĦas procesu, un pret šo reformu izraisīto augstākās izglītības liberalizāciju; 

G. tā kā šī starpvaldību iniciatīva nav devusi iespēju panākt vienotu Eiropas risinājumu 
nopietnajām problēmām, ar ko saskaras daudzas valstis, bet — gluži pretēji — tā ir 
palielinājusi nevienlīdzību augstākās izglītības iegūšanā; 

H. tā kā BoloĦas procesa izvirzītie mērėi ir atbalstīt mobilitāti un internacionalizāciju, kā 
arī nodrošināt standartu un kvalitātes saderīgumu un salīdzināmību dažādās augstākās 
izglītības sistēmās, vienlaikus respektējot augstskolu autonomiju, un tādējādi veicināt 
tādas patiesi demokrātiskas Eiropas telpas radīšanu, kura spēj piedāvāt visiem 
iedzīvotājiem vienlīdzīgas iespējas; tā kā joprojām mobilitāti kavē būtiski šėēršĜi, 
piemēram, sociālās tiesības un ieinteresēto personu finansiālās spējas un sociokulturālie 
stereotipi, kuru dēĜ mobilitāti patlaban var izmantot tikai 3 % studentu; 

I. tā kā ir nepieciešams novērtējums par pēdējo piecpadsmit gadu laikā gūtajiem 
panākumiem un arī konstatētajām neveiksmēm, šajā novērtējumā būtu jāparāda gan šā 
projekta starpreăionālās sadarbības rezultāti, gan pastāvošās problēmas un iebildumi, 
gan arī mērėu īstenošanas atšėirīgās pakāpes; 

J. tā kā ir nepieciešams, jo īpaši šajā ekonomikas krīzes laikā, turpināt publiska finansiālā 
atbalsta sniegšanu izglītībai, apmācībai, profesionālajai apmācībai, zināšanu ieguvei un 
pētījumiem, turklāt šo atbalstu vajadzētu palielināt; 

K. tā kā šajā pastāvīgi mainīgajā situācijā ir jāizdara secinājumi no BoloĦas procesa 
neveiksmēm, tās jāizbeidz un jāatzīst, ka ārkārtīgi svarīga ir valsts nodrošināta, 
bezmaksas, visiem pieejama un individuālo un kolektīvo emancipāciju veicinoša 
augstākā izglītība, lai sekmētu ikvienas valsts un visas sabiedrības attīstību, 

BoloĦas procesa nozīme 

1. norāda, ka izglītība un pētniecība ir galvenie jebkuras sabiedrības balsti, ka šīs jomas 
būtu jāattiecina uz sabiedriskiem pakalpojumiem un tām būtu jāveicina kultūra, 
daudzveidība un demokrātiskās vērtības, lai sagatavotu studentus tā, ka viĦi kĜūst par 
aktīviem pilsoĦiem, un lai radītu iespējas individuālai un kolektīvai emancipācijai; 
uzsver, ka valdībām būtiski ir vairāk līdzekĜu ieguldīt izglītībā, lai varētu efektīvi 
pārvarēt nabadzības postu, sociālo nevienlīdzību un bezdarbu, jo īpaši jauniešu 
bezdarbu, tajā pašā laikā veicinot sociālo iekĜautību; atgādina, ka par izglītību atbildīgas 
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ir dalībvalstis un ka svarīgi ir sniegt finansiālu atbalstu augstākās izglītības iestādēm, 
piešėirot tām pietiekami daudz publiskā finansējuma, kas varētu apmierināt sabiedrības 
vajadzības; 

2. atgādina, ka izglītībai paredzētais budžets ir ieguldījums nākotnē; tālab iebilst pret 
vairāku dalībvalstu izglītības budžeta vērienīgās samazināšanas praksi, kā arī mācību 
maksas pastāvīgo paaugstināšanu, kas ir ievērojami palielinājušas tādu studentu skaitu, 
kuri nonākuši parādos, kuru stāvoklis ir nedrošs un kuriem, lai apmaksātu savas 
studijas, nākas strādāt algotu darbu; uzskata, ka šādas tendences negatīvi ietekmē 
centienus stiprināt izglītības sociālo dimensiju, un atgādina, ka ir jāpiešėir pienācīgs 
publiskais finansējums augstskolām, lai tās varētu īstenot savus uzdevumus;  

3. prasa dalībvalstīm pašreizējos ekonomikas un sociālās krīzes apstākĜos samazināt vai 
iesaldēt studiju maksas — ja tādas pastāv —, lai novērstu to, ka studiju maksa kĜūst par 
papildu šėērsli augstākās izglītības pieejamībai lielākam interesentu skaitam; prasa 
Savienībai un dalībvalstīm paredzēt budžeta resursu palielinājumu izglītības jomā, jo 
īpaši stipendiju un pabalstu piešėiršanai;  

4. uzstāj, ka zināšanu izplatīšana, izglītība un pētniecība palīdz veicināt pilsoniskumu; 
uzsver, ka ir nepieciešams konsultēties ar augstākās izglītības aprindām (mācībspēkiem, 
studentiem un darbiniekiem, kas nav mācībspēki), lai labāk izprastu iebildumus pret 
reformām, kuras saistītas ar BoloĦas procesu, kā arī uzsver, ka jānodrošina bezmaksas 
un visiem pieejama valsts izglītība, kas apmierina sabiedrības vajadzības; 

5. atzīmē, ka BoloĦas reformu rezultātā tika izveidota Eiropas augstākās izglītības telpa; 
uzsver, ka viena no izvirzītajām BoloĦas procesa prioritātēm ir nodrošināt visiem 
Eiropas augstskolās uzĦemtajiem studentiem iespēju iegūt diplomu, kas būs atzīts visās 
BoloĦas procesā iesaistītajās valstīs; norāda, ka šie mērėi vēl nav sasniegti un ka 
BoloĦas procesa īstenošana praksē un ar to saistītās reformas drīzāk ir veicinājušas 
diplomu un augstākās izglītības iestāžu konkurenci, kā arī to hierarhiju un ieviesušas 
atšėirīga tempa studiju programmas un atsevišėu studentu atstumšanu;  

6. atzīmē, ka valstīs, kurās BoloĦas process ir īstenots, tas parasti ir radījis augstskolu 
aprindu, sevišėi studentu, pārstāvības samazinājumu lēmējinstitūcijās, palielinot 
uzĦēmēju, jo īpaši lielo korporāciju, pārstāvību;  

Prioritātes un uzdevumi 

7. prasa novērtēt BoloĦas procesu un izstrādāt vispārēju pārskatu, lai noteiktu, cik lielā 
mērā ir vai nav sasniegti izvirzītie mērėi; uzsver, ka ir jāĦem vērā grūtības, pretestība un 
izpratnes trūkums, ar ko šajā sakarībā nākas saskarties — tostarp arī augstskolu vidē —, 
lai pilnveidotu kvalitatīvu un visiem pieejamu izglītību;  

8. aicina dalībvalstis apsvērt iespēju noteikt jauniešiem īpašu sociālo statusu, kas garantētu 
viĦu patstāvību (attiecībā uz mājokĜu pieejamību, vajadzību apmierināšanu, iespējām 
nodarboties ar sportu, apmeklēt kultūras pasākumus un nodarboties ar vaĜaspriekiem) un 
ieviest pabalstu sistēmas, jo īpaši jauniešiem, kas iegūst apmācību vai meklē savu pirmo 
darbu;  
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9. iebilst pret „zināšanu apvienībām” un „nozaru kompetenču apvienībām”, kurās 
augstākās izglītības iestādes un uzĦēmumi apvienojoties izstrādā kopīgas programmas 
ar mērėi „novērst kompetenču nepietiekamību”; uzsver, ka šīs programmas rada lielāku 
augstākās izglītības pakĜaušanu lielo korporāciju interesēm un izglītības nozīmes 
sašaurināšanu, koncentrējoties uz programmu tirgus aspektiem;  

10. iebilst pret BoloĦas procesa īstenošanas paātrināšanu Eiropā; uzsver, ka svarīgi ir 
saglabāt mācību metožu daudzveidību, jo īpaši valodu daudzveidību; neatlaidīgi mudina 
dalībvalstis palielināt studentu stipendiju skaitu un nodrošināt, ka tās ir viegli 
pieejamas; 

11. aicina dalībvalstis, Eiropas augstākās izglītības telpas valstis, kā arī Savienību kopumā 
Ħemt vērā augstskolu aprindu kritiku un iebildumus pret BoloĦas procesu un pašreizējo 
pasākumu vietā īstenot reformas, kas nodrošina patiesi vispārējas iespējas iegūt 
bezmaksas un kvalitatīvu valsts nodrošinātu augstāko izglītību; 

12. aicina valdības, augstākās izglītības iestādes un pētniecības institūtus iesaistīties 
dialogā, lai pieejamos līdzekĜus varētu izmantot mērėtiecīgāk, optimālāk un efektīvāk, 
un iebilst pret augstākās izglītības finansējuma samazināšanu laikā, kad citas budžeta 
sadaĜas netiek apšaubītas; 

13. aicina valdības uzlabot publiskā finansējuma izlietojuma efektivitāti izglītības jomā un 
ievērot Savienības galveno mērėi, proti, 3 % no ES IKP ieguldīt pētniecībā; uzsver, ka 
ir nepieciešams vērienīgs publiskais finansējums izglītībai un pētniecībai, jo tas ir viens 
no galvenajiem instrumentiem, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību visiem, 
kā arī cīnītos ar ekonomikas krīzi un bezdarbu; 

14. uzsver zinātnes, tehnoloăiju, inženierzinātĦu un matemātikas disciplīnu lomu un to 
nozīmi sabiedrības dzīvē; uzsver nepieciešamību saglabāt studiju virzienu (īpaši 
humanitārajās zinātnēs), mācību programmu, pedagoăisko metožu un augstskolu 
sistēmu daudzveidību Eiropas Savienībā; uzskata, ka tādēĜ ir jāsaglabā valstu augstākās 
izglītības grādu sistēmas, vienlaikus sekmējot iegūto diplomu un kvalifikāciju 
savstarpēju atzīšanu starp dalībvalstīm; 

15. pauž nožēlu par to, ka Eiropas kredītpunktu uzkrāšanas un pārneses sistēma (ECTS) ir 
veidota kā plašs vispārīgu kompetenču klāsts, pieskaĦojoties vienīgi tirgus vajadzībām, 
kaut gan būtu nepieciešams panākt pavisam pretēju mērėi, proti, dot iespēju studentiem 
padziĜināt savas zināšanas atbilstīgi viĦu pašu izvēlētajām nozarēm; 

16. uzsver, ka svarīgi ir garantēt akadēmisko grādu savstarpēju atzīšanu un savietojamību, 
lai nostiprinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Eiropas līmenī un visās Eiropas 
augstākās izglītības telpas valstīs; 

17. atgādina, ka dalībvalstu publiskā pārskatatbildība attiecas uz izglītību un ka svarīgi ir 
sniegt finansiālu atbalstu augstākās izglītības iestādēm, pirmām kārtām piešėirot tām 
pietiekamu publisko finansējumu;  

18. uzsver, ka nozīmīgs ir mērėis panākt, lai līdz 40 % iedzīvotāju 30–34 gadu vecuma 
grupā būtu saĦēmuši augstākās izglītības diplomu un ieguvuši pienācīgas prasmes un 
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kvalifikāciju, kas viĦiem Ĝauj atrast atbilstošu darbu; uzsver, ka jāseko līdzi absolventu 
nodarbinātības rezultātiem, lai noteiktu, kādā mērā augstākās izglītības reformas faktiski 
ir atbildušas nodarbinātības uzlabošanas mērėiem, kas paredzēti BoloĦas procesā; tādēĜ 
atzīmē Komisijas apĦemšanos uzlabot šādu datu pieejamību; prasa novērtēt BoloĦas 
procesu un izstrādāt vispārēju šā procesa pārskatu, lai noteiktu, cik lielā mērā ir vai nav 
sasniegti izvirzītie mērėi; uzsver, ka ir jāĦem vērā problēmas, izpratnes trūkums un 
pretestība, ar ko šajā sakarībā nākas saskarties — tostarp arī augstskolu vidē ;  

19. norāda, ka studentu, mācībspēku, pētnieku un tādu darbinieku mobilitāte, kuri nav 
mācībspēki, ir viena no galvenajām prioritātēm, kas izvirzītas BoloĦas procesam; aicina 
dalībvalstis palielināt mobilitātes iespējas un uzlabot tās kvalitāti, piešėirot stipendijas 
un pabalstus, nevis aizdevumus, kuru dēĜ studenti nonāk vēl lielākā nabadzībā; uzsver, 
ka līdz 2020. gadam jāsasniedz studentu mobilitātes kvantitatīvais mērėis — 20 %;  

20. aicina pakāpeniski iekĜaut studentu mobilitāti augstskolu oficiālajās programmās; aicina 
Savienību, dalībvalstis un augstskolas sekmēt apmaiĦas programmu dalībnieku skaita 
pieaugumu, šajā nolūkā izveidojot informācijas un finansiāla un administratīva atbalsta 
mehānismus visiem studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem, lai rosinātu organizētas 
mobilitātes plūsmas, un nostiprinot šīs programmas ar piemērotu un nozīmīgāku 
finansējumu, kura piešėiršana balstīta uz sociāliem kritērijiem; 

21. uzsver, ka nepieciešams, lai Savienības mobilitātes programmās būtu pienācīgi 
pārstāvēti mākslas un mūzikas augstskolu studenti un mācībspēki; 

22. iebilst pret to, ka Komisijas novērtējumu pamatā ir daudzdimensionāls instruments 
augstākās izglītības iestāžu klasifikācijai, jo šis instruments neĦem vērā ne studiju 
virzienu un mācību programmu daudzveidību, ne arī augstskolu publikācijās izmantoto 
valodu daudzveidību; uzskata, ka šāda veida klasifikācija ietver lielu risku radīt 
konkurenci starp izglītības iestādēm un mācību programmām; uzsver, ka ir 
nepieciešama izglītības iestāžu sadarbība, kas vērsta uz iegūto zināšanu un pētniecības 
rezultātu apmaiĦu un izmantošanu; 

23. atzīmē augstākās izglītības iestāžu noteicošo lomu mobilitātes veicināšanā un tādu 
absolventu un pētnieku sagatavošanā, kuriem ir zināšanas un prasmes; 

24. aicina dalībvalstis, Savienību un Eiropas augstākās izglītības telpu nostiprināt 
mobilitāti, veicinot valodu apguvi, likvidējot administratīvos šėēršĜus, paredzot 
piemērotu finansiālā atbalsta mehānismu un garantējot stipendiju un kredītpunktu 
pārnesamību; atzīmē, ka mobilitāte joprojām ir grūtāk pieejama studentiem no mazāk 
pārtikušiem sabiedrības slāĦiem; 

25. uzsver izglītības paradigmas maiĦu gan programmu izstrādē, gan īstenošanā, ko 
raksturo tas, ka izglītība kĜūst vairāk orientēta uz studentiem, šai pieejai ietverot 
studentu personības pilnveidošanu; uzsver, ka liela nozīme ir studentu līdzdalībai 
augstākās izglītības pārvaldībā; 

26. uzsver, ka jāpiedāvā plašākas iespējas dalībai pasniedzēju apmācībā un mūžizglītībā, kā 
arī citos izglītības ieguves veidos, piemēram, neformālajā un ikdienējā izglītībā, kas ir 
būtiskas sociālo prasmju pilnveidošanai; pieprasa, lai augstākās izglītības iestādēm būtu 
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izšėiroša nozīme profesionālās karjeras nodrošināšanā, radot iespēju vēlreiz iegūt 
apmācību darba Ħēmējiem, kuri zaudējuši darbvietu vai kuriem beidzas darba līgums, kā 
arī veicinot brīvprātīgu mobilitāti un profesionālo izaugsmi virzībā uz stabilu un labi 
apmaksātu darbu; 

27. aicina arī izvērtēt jauno tehnoloăiju, digitalizācijas un IKT sniegto potenciālu, lai 
bagātinātu izglītošanos un mācīšanos; 

28. uzsver, ka ir nepieciešams atĜaut bēgĜiem iestāties visās Eiropas augstākās izglītības 
telpas iestādēs, lai dotu viĦiem iespēju ar izglītību veidot neatkarīgu dzīvi; ir nobažījies 
par to studentu situāciju, kuri ieradušies no trešām valstīm, jo viĦu stāvoklis ir īpaši 
nedrošs gan studiju laikā, gan pēc to pabeigšanas; uzsver, ka augstākās izglītības 
„pievilcību” Eiropā nosaka arī spēja šos studentus uzĦemt neatkarīgi no viĦu 
valstspiederības; tāpēc prasa dalībvalstīm uzsākt procesu, kura gaitā visiem augstskolās 
uzĦemtajiem studentiem tiktu piešėirts likumam atbilstošs statuss; 

29. aicina dalībvalstis un augstākās izglītības iestādes izveidot jaunas sadarbības un 
pētniecības programmas, kuru pamatā būtu savstarpējas intereses ar trešo valstu 
iestādēm, jo īpaši tām, kas atrodas konfliktu skartos apvidos, lai šo valstu studentiem 
bez jebkādas diskriminācijas nodrošinātu augstākās izglītības un apmācības pieejamību; 
īpaši ierosina dibināt partnerības starp Savienības un palestīniešu augstskolām; prasa 
Komisijai atbalstīt šāda veida programmas; 

30. atzīmē, ka tikai dažas dalībvalstis ir izveidojušas visaptverošu stratēăiju, kas paredz 
augstākajā izglītībā iekĜaut studentus no mazāk labvēlīgiem sociāli ekonomiskiem 
slāĦiem, tādējādi risinot t. s. sociālā filtra problēmu; 

31. uzsver izglītības, tās kvalitātes un misijas nozīmi nākamo paaudžu veidošanā, tās 
ieguldījumu plašākā sociālā un ekonomiskā kohēzijā, kā arī stabilu un labi apmaksātu 
darbvietu radīšanā; šajā sakarībā aicina panākt pasniedzēju profesijas labāku atzīšanu; 

32. prasa īstenot ekonomiskus un sociālus pasākumus sociālās iekĜautības uzlabošanai, 
nodrošinot visiem taisnīgu un atklātu piekĜuvi kvalitatīvai izglītībai, sekmējot 
akadēmisko un profesionālo kvalifikāciju, kā arī ārvalstīs pavadītu studiju periodu un 
iepriekšējās izglītības, sociālo prasmju programmu un neformālās un ikdienējās 
mācīšanās atzīšanu un sniedzot attiecīgu izglītību dažādām izglītojamo cilvēku grupām 
ar mūžizglītības starpniecību; 

33. uzsver mobilitātes nozīmi izglītības jomā starpkultūru mācību procesā un to, ka 
augstākās izglītības reformās būtu jāiekĜauj aktīvi pasākumi, lai veicinātu studentu 
starpkultūru zināšanas un savstarpējo cieĦu; 

o 

o  o 

34. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem. 
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Or. fr 


