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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa institutsioonide panuse kohta Bologna protsessi tugevdamisse ja arengusse
(2011/2180(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 165,

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

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

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

– võttes arvesse 12. märtsil 2010.aastal 47 riigi haridusministrite poolt vastu võetud 
Budapesti-Viini deklaratsiooni, millega ametlikult loodi Euroopa kõrgharidusruum 
(EHEA)4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 
2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta5,

– 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 eesmärgil6,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta soovitust edasise 
Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovitust Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas8,

– võttes arvesse nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldusi, mis käsitlevad strateegilist 
raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal (ET 2020)9,

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus 26. novembril 2009. aastal kokku tulnud 

                                               
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
4 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
5 ELT L 255, 30.9.2005, lk 22, parandus ELT L 271, 16.10.2007, lk 18, parandus ELT L 93, 4.4.2008, lk 28.
6 ELT L 289, 3.11.2005, lk 23.
7 ELT L 64, 4.3.2006, lk 60.
8 ELT C 111, 6.5.2008, lk 1.
9 ELT C 119, 28.5.2009, lk 2.
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liikmesriikide valitsuste esindajate järeldusi hariduse rolli arendamise kohta täielikult 
toimivas teadmiste kolmnurgas1,

– võttes arvesse nõukogu 11. mai 2010. aasta järeldusi kõrghariduse rahvusvahelistumise 
kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitust varakult haridussüsteemist 
lahkumise vähendamise poliitika kohta3,

– võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitust, mis käsitleb juhtalgatust „Noorte 
liikuvus” – õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas4,

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

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

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

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

– võttes arvesse aruannet „Kõrgharidus Euroopas 2009: Bologna protsessi areng” (Eurydice, 
Euroopa Komisjon, 2009)5,

– võttes arvesse aruannet „Kõrgharidus Euroopas 2010: Bologna protsessi mõju” (Eurydice, 
Euroopa Komisjon, 2010)6,

– võttes arvesse 2007. aastal õppejõudude hulgas korraldatud Eurobaromeetri uuringut 
kõrgharidusreformi kohta7,

– võttes arvesse 2009. aastal üliõpilaste hulgas korraldatud Eurobaromeetri uuringut 
kõrgharidusreformi kohta8,

– võttes arvesse Eurostati 16. aprilli 2009. aasta üllitist „Bologna protsess Euroopa 
kõrghariduses. Sotsiaalse mõõtme ja liikuvuse peamised näitajad”9,

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

                                               
1 ELT C 302, 12.12.2009, lk 3.
2 ELT C 135, 26.5.2010, lk 12.
3 ELT C 191, 1.7.2011, lk 1.
4 ELT C 199, 7.7.2011, lk 1.
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
9 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
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liikuvuse kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni 
arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Bologna protsessi eesmärk – saavutada Euroopas kõrgharidussüsteemide 
ühilduvus – kehtib endiselt ning selle protsessi tugevdamine toetab teadmistel ja 
innovatsioonil põhineva majanduskasvu eesmärki Euroopa 2020. aasta strateegias, mis on 
praeguse majanduskriisi tingimustes eriti oluline;

B. arvestades, et kolmel teaduskraadil põhinevat struktuuri kasutatakse raskustest hoolimata 
ja kohati edukalt enamikus Bologna protsessi osalisriikides;

C. arvestades, et reformi jätkamise püüded ei tohiks jääda killustatuks ja piisava rahalise 
toetuseta;

D. arvestades, et liikuvus peaks olema kättesaadav kõigile ja kujutama endast 
kõrgharidusreformi nurgakivi;

E. arvestades, et Bologna protsessi vajaliku eeltingimusena tuleb tugevdada sotsiaalset 
mõõdet;

F. arvestades, et ülikoolid, avalikud haldusasutused ja ettevõtted peavad tõsiselt arvestama 
tööalase konkurentsivõime küsimustega;

G. arvestades, et haridus on liikmesriikide, ELi institutsioonide ja teiste peamiste toimijate 
avalik kohustus;

Protsessi asjakohasus

1. nõuab, et ELi tasandil tugevdataks Bologna protsessi toetamist, eelkõige akadeemiliste 
kraadide tunnustamist ning liikuvuse ja tööalase konkurentsivõime edendamist;

2. märgib, et Euroopa kõrgharidusruum (EHEA) on tähtis saavutus, mida tuleb sobivate 
vahendite ja menetluste abil tugevdada;

3. tõstab esile asjaolu, et Bologna protsessi raames seatud esmaeesmärgid kujutavad endast 
vajalikke tingimusi, et igal Euroopa ülikoolides õppival noorel oleks õigus saada 
teaduskraad ja õigus sellele, et tema kvalifikatsiooni tunnustataks kõigis ELi riikides, et 
kujuneks tõeline Euroopa ülikoolide kodakondsus;

Haldamine

4. nõuab tõhusat, alt üles suunduvat tegevust, kuhu kaasataks täielikult kõik peamised 
toimijad, nagu ülikoolid, ametiühingud, ettevõtlussektor ja eelkõige õppejõud ning 
üliõpilased;

                                               
1 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 18.
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5. nõuab, et ülikoolid võtaksid kasutusele uued õppe- ja koolitusstrateegiad, mille sihiks 
oleks õppekeskne ülikoolisüsteem;

6. nõuab, et arendataks ülikoolide nn kolmandat missiooni ühiskonna heaks;

7. nõuab uute, sihipäraste ja paindlike rahastamismehhanismide kindlakstegemist, et toetada 
majanduskasvu, tipptaset ning ülikoolide mitmesuguseid konkreetseid suundumusi;

Konsolideerimine

8. kutsub ELi, liikmesriike ja ülikoole parandama üliõpilaste, teadustöötajate ja personali 
teavitamist, et toetada struktureeritud liikuvust; nõuab Erasmuse teenuste tugevdamist 
parema rahastamise, ainepunktide parema tunnustamise ja lubatud ajavahemike suurema 
paindlikkuse abil;

9. palub ELil vastastikuse usalduse tagamiseks kindlustada kvaliteedi tagamise süsteemi nii 
liidu kui ka liikmesriikide tasandil; palub liikmesriikidel rakendada oma riiklikke 
kvalifikatsiooni tagamise süsteeme; kutsub liikmesriike üles liituma kõrghariduse 
kvaliteedi tagamise Euroopa registriga;

10. nõuab tungivalt, et kõik Bologna protsessi osalisriigid rakendaksid EHEA 
kvalifikatsiooniraamistikuga seotud riiklikke kvalifikatsiooniraamistikke ning edendaksid 
vastastikust tunnustamist ja toetaksid seda rahaliselt;

11. nõuab tugevat rahalist toetust ühiseid põhiõppekavasid käsitlevatele kokkulepetele, mis 
tagavad hästi piiritletud õppetulemused, sealhulgas uurides projektis Tuning rakendatud 
metoodikat; nõuab, et erilist tähelepanu pöörataks humanitaaralade õppekavadega seotud 
probleemidele;

12. palub toetuse jätkamist riiklikele ja ELi meetmetele alaesindatud elanikkonnarühmadest 
pärinevate üliõpilaste õiglase kaasamise ja juurdepääsu tagamiseks;

13. juhib tähelepanu erivajadustele, mis on seotud bakalaureusekraadi, selle õppekavade ja 
seda omavate isikute tööalase konkurentsivõimega, rõhutab sellega seoses, et vaja on 
konkreetseid samme ja ülikoolide ning tööturu tõhusamat koostööd asjakohasemate 
õppekavade kujundamiseks ja tööalase konkurentsivõime suurendamiseks;

14. kutsub liikmesriikide valitsusi ja komisjoni üles kujundama struktureeritud 
koostöösüsteemi, et anda erialade klastrite raames ühiseid teaduskraade, mida 
tunnustataks kogu Euroopas, parandades Erasmus Munduse ning tulevase hariduse ja 
koolituse programmi toimivust ja rahalist toetamist;

15. peab teaduslikke doktorikraade, kaasa arvatud siis, kui need on omandatud ettevõtetes 
tehtud töö tulemusel, oluliseks kõrghariduse ja teadusuuringute ühenduslüliks ning tuletab 
meelde nende potentsiaali teadmistel põhineva innovatsiooni ja majanduskasvu loomise 
võtmekomponendina;

16. nõuab tugevamat koostoimet EHEA ja Euroopa teadusruumi vahel;

17. nõuab tulemusliku strateegia koostamist elukestva õppe programmide toetuseks;
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Euroopa tasandi meetmed

18. tervitab komisjoni ettepanekut oluliselt suurendada Euroopa hariduse ja koolituse 
programmidele eraldatavaid rahalisi vahendeid; palub komisjonil kasutada olulist osa neist 
vahenditest kõrghariduse moderniseerimise toetamiseks kooskõlas Bologna protsessi ja 
ELi moderniseerimiskava eesmärkidega;

19. teeb ettepaneku, et ainepunktide tunnustamine peaks olema kõigi ELi vahenditega 
toetatavate üliõpilasvahetuste kohustuslik element;

20. palub Euroopa Komisjonil ergutada uue hariduse ja koolituse programmi raames 
muuhulgas rahaliste stiimulite abil koostööd rahvusvaheliste õppekavade, ühiste 
teaduskraadide ja vastastikuse tunnustamise valdkonnas;

21. kutsub liikmesriike ja ELi üles avaldama ajakohaseid ja võrreldavaid andmeid, mille 
põhjal oleks võimalik jälgida EHEA rakendamist;

22. ergutab tõhusa Euroopa-Vahemere piirkonna kõrgharidusruumi loomisele Bologna 
protsessi eeskujul; kutsub Euroopa Komisjoni üles toetama Euroopa-Vahemere Ülikooli 
(EMUNI);

23. juhib tähelepanu sellele, et iga kahe aasta järel toimuval Bologna protsessi ministrite 
konverentsil, mida 2012. aastal peetakse Bukarestis, tuleb arvesse võtta asjaolu, et EHEA 
loomisega on pandud alus ELi ja liikmesriikide ühisele pädevusele kõrghariduse 
valdkonnas;

o

o o

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

Euroopa avatud kõrgharidusruumi loomine on oluline saavutus ning see kujutab endast laia 
institutsioonilist raamistikku Bologna protsessi elluviimiseks.
Valitsustevaheline koostöö ja Euroopa institutsioonide koostatud strateegiad on andnud tõuke 
Euroopa kõrgharidussüsteemi ulatuslikuks struktuuriliseks reformiks. Euroopa ülikoolid on 
Bologna protsessi raames kehtestatud kolmeastmelises raamistikus oma õpetustegevust 
põhjalikult muutnud ja ümber kujundanud ning ühtlasi tugevdanud oma ühiskondlikku rolli 
tegevusega, mis sobib paremini ülikoolisüsteemi nn kolmanda missiooni teostamiseks.

Tuleb märkida, et ülikoolisüsteemi ja tööturu seostamine ei ole alati olnud edukas. Seega 
kehtib endiselt Lissaboni dokumendi tõdemus, et suhteliselt heast õppetasemest hoolimata ei 
suuda Euroopa ülikoolid ikka veel kasutada kõiki oma võimalusi majanduskasvu, 
ühiskondliku sidususe ning töökohtade kvaliteedi ja kvantiteedi edendamiseks. See on 
praegusel majanduskriisi ajajärgul eriti murettekitav ning sellele tuleb pöörata rohkem 
tähelepanu, võttes arvesse ELi eesmärki „olla maailma kõige konkurentsivõimelisem ja 
dünaamilisem teadmistepõhine majandusjõud, mis suudab tagada säästva majanduskasvu, 
luua uusi ja paremaid töökohti ning suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust”.

Seega vastab Bologna protsessi terviklik tugevdamine Euroopa 2020.aasta strateegias seatud 
majanduskasvu eesmärkidele – see on ELi siseturu täieliku integreerimise tingimus ning 
hädavajalik vahend majandus- ja finantskriisi tulemusel tekkinud probleemide lahendamiseks.

Endiselt kehtib Bologna protsessi peamine eesmärk ja põhinõue: Euroopa ülikoolis õppival 
tudengil on õigus lõpetada kõrgkool ükskõik millises ELi liikmesriigis ja õigus oma 
kvalifikatsiooni tunnustamisele kõikjal ELis.

Haldamine

Üks tulemuste saavutamist pidurdav tegur on see, et protsess toimib suunaga ülalt alla.
Bologna protsess loodi valitsuste poliitilise tahte tulemusel; alles seejärel kaasati järk-järgult 
Euroopa Ülikoolide Assotsiatsiooni (EUA) kuuluvate teadusasutuste juhte ning tänini ei ole 
Euroopa ülikoolid, üliõpilased ja perekonnad sellesse protsessi täielikult kaasatud.
Seetõttu on vaja põhjalikku muutust ja kõigi osaliste täielikku kaasamist protsessi eesmärkide 
täitmisse ja uute meetmete väljatöötamisse.
Teine asjaolu, mis annab tunnistust protsessi juhtimise läbimõtlematusest, on liikmesriikide 
killustatud tegevus.
Probleemiks on ka eelarve väiksus – on tekitatud petlik mulje, et Bologna protsessi ei maksa 
midagi.
Praeguse finantskriisi tulemusel vähendatakse kogu haridussektori jaoks ette nähtud rahalisi 
vahendeid ilmselt veelgi.
Majanduslik kontekst peaks meid õigupoolest sundima protsessi kiirendama ja uurima uusi 
vorme ja finantsraamistikke, mis võimaldaksid Euroopa ülikoolide kasvu ja tipptaseme 
eesmärke tulemuslikumalt rakendada.
Liikmesriikide kõrval on Bologna protsessis oluline roll ka ELi institutsioonidel, eelkõige 
kvalifikatsiooni tunnustamise ja liikuvuspoliitika valdkonnas.
Praegu ei ole EHEA veel täielikult välja kujundatud ja oluline on selle võimalusi 
maksimaalselt ära kasutada ning lahendada rida lahtisi küsimusi, nagu valitsustepoolne 
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reguleerimine, eelarvepiirangud, kvaliteedikontroll ja riiklik akrediteerimine.
Muudele Bologna protsessi osalistele (ülikoolid, üliõpilased, ametiühingud, ärisektor) langeb 
otsustav vastutus selle eest, et protsess oleks tõepoolest tihedalt akadeemiliste ringkondadega 
seotud.
Mõnede Euroopa ülikoolide raskused protsessi suuniste järgimisel näitavad samuti uute 
õpetamisstrateegiate rakendamise vajalikkust.
Suuremat tähelepanu tuleks pöörata üliõpilaskeskse õppimissüsteemi loomisele, kus ülikoolid 
ja akadeemiline personal ergutaksid tudengeid aktiivselt oma kõrghariduse omandamise 
protsessi juhtima.

Kitsaskohad

Liikuvus: erilist tähelepanu pööratakse liikuvusele kui EHEA põhiomadusele, nagu on öeldud 
Euroopa Komisjoni hiljutises teatises EHEA moderniseerimise kohta ning EP 2008. aasta 
resolutsioonis Bologna protsessi ja üliõpilaste liikuvuse kohta1, mille raportööriks oli pr Pack.
Mobiilsus ei ole üksnes territoriaalne (riigisisene ja riikidevaheline), vaid ka horisontaalne 
(kraadiõppe astmete vahel) ja vertikaalne (kraadiõppe astme piires).
Et üliõpilaste liikuvust suurendada, on vaja rohkem stiimuleid rahastamispoliitika tasandil 
ning tuleb eraldada rohkem rahalisi vahendeid, samuti vajatakse kvaliteedimeetmeid 
ainepunktide tunnustamiseks, suuremat läbipaistvust ja teavet liikuvusprogrammide kohta.

Kvalifikatsiooni tunnustamine ja kvalifikatsioonivõrgustik: Bologna protsessiga käivitatud 
reformid hõlmavad rida vahendeid, mille eesmärgiks on edendada kvalifikatsiooni 
tunnustamist, näiteks Euroopa ainepunktide kogumise ja ülekandmise süsteem.
Praegu ei ole suurem osa Bologna protsessi osalisriike rakendanud EHEA 
kvalifikatsiooniraamistikuga seotud siseriiklikke kvalifikatsiooniraamistikke.
Et siseriiklik kvalifikatsioon oleks mõõdetav ning võimaldaks hõlpsat võrdlemist ja ametliku 
ning mitteametliku kvalifikatsiooni tunnustamist, peaks see põhinema õppetulemustel.
Sellega seoses on huvitav kaaluda, kuidas tuleks edasi arendada 2000. aasta projekti Tuning, 
mis pidi andma konkreetse lähenemise Bologna protsessi elluviimiseks ning võimaldama 
kindlaks määrata rea erialade esimese ja teise astme lõpetajate üldiste ja erioskuste ühised 
võrdlusalused.

Kvaliteedi tagamine: Praegusel hetkel on riiklike kvaliteedi tagamise süsteemide 
läbivaatamine enamikus riikides alles pooleli ning ülikoolides töötatakse välja ühtseid 
kvaliteedi tagamise süsteeme, mida peaksid täiendama välised hindamismenetlused.
Kõrghariduse kvaliteedi tagamise Euroopa register on oluline saavutus, samuti muud 
vahendid, nagu kvaliteedi tagamise Euroopa standardid ja suunised; riiklikke kvaliteedi 
tagamise meetmeid tuleb nendega veel täiendavalt kohandada. 
Tuleb luua stiimuleid, et ergutada riike registriga liituma ja oma enesehindamissüsteeme 
täiustama.
Eriti tervitatav hoiak on võetud Austrias ja Taanis, kus iga kvaliteedi tagamise asutus võib 
tegutseda, kui ta on liitunud kvaliteedi tagamise Euroopa registriga. Nii peaks iga kvaliteedi 
tagamise märgisega diplom leidma tunnustust kõigis ülejäänud EHEA riikides. 

Sotsiaalne mõõde: Sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärk on omandanud Euroopa 

                                               
1 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 18.
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kõrgharidusruumis keskse koha ja kujutab endast Euroopa kõrgharidusruumi tugevdamiseks 
vajalikku tingimust. Suuremat tähelepanu tuleks pöörata võrdsele juurdepääsule ning 
kõrghariduse lõpetamisele kõigil tasanditel.
Selleks oleks vaja valitsuste täiendavat toetust, et kehtestada meetmed alaesindatud ja 
halvema ühiskondlik-majandusliku taustaga elanikkonnarühmadest pärinevate üliõpilaste, 
samuti immigrantide, kultuurivähemuste ning puuetega inimeste juurdepääsu parandamiseks.

Tööalane konkurentsivõime ja bakalaureusekraad: statistika puudumine teeb kraadi 
omandanute tööhõive jälgimise raskeks. Tööalast konkurentsivõimet saaks parandada 
eelkõige sellega, et koostöös tööandjatega lisataks akadeemilisele õppekavale ettevõttes 
toimuv praktika.
Euroopa Liidu tasandi tulemuslik tunnustamissüsteem aitaks oluliselt kaasa ka pädevuse ja 
oskuste standardite määratlemisele tööturu tarbeks (nii avaliku kui erasektori jaoks).

Parem koostöö EHEA ja Euroopa teadusruumi (ERA) vahel: Doktoriõppe lisamine kolmanda 
kraadina Bologna kraadisüsteemi on peamine ühenduslüli kõrghariduse ja teaduse vahel.
Nüüd tuleb muuta üldlevinud arvamust, et doktorikraad on seotud ainuüksi akadeemilise 
teadustööga. Doktorikraad võib kujuneda teadmistepõhise innovatsiooni ja majanduskasvu 
põhikomponendiks ning toetada teadmiste ja tehnoloogia edenemist ning levitamist.

Euroopa tasandi meetmed

Euroopa tasandi tegevus on tulemuste parandamiseks ja probleemide lahendamiseks tõhusam. 
Ülikoolide kaasajastamise ja tugevdamise ülesanne kuulub liikmesriikidele, Euroopa 
institutsioonidele ja kõigile sidusrühmadele (ettevõtted, ülikoolid, üliõpilased). Euroopal on 
vahendid tõhusama süsteemi saavutamiseks nii stiimulite poliitika kui ka sidemete kaudu 
Euroopa teadusruumiga.

Kvaliteedi tagamine: Kvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamiseta ja vastastikuse usalduseta 
ei ole võimalik edasi liikuda. EL peaks selle ülesande lahendama stiimulipoliitika abil.

Kvalifikatsiooniraamistik: Kõigi haridustasandite jaoks on loodud Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistik. ELi liikmesriigid peavad looma ka riiklikud elukestva õppe 
raamistikud.

Põhiõppekavad: tähelepanu tuleb pöörata kokkulepetele ühiste põhiõppekavade kohta, mis 
hõlmavad ühesuguseid teemavaldkondi. Need tuleb üles ehitada nii, et tagada hästi 
määratletud minimaalsete õppetulemuste saavutamine.

Ühised teaduskraadid: Üks EHEA tähtsamaid eesmärke peaks olema välja töötada ja 
kehtestada Euroopa teaduskraadide süsteem, mida tunnustataks kõikjal Euroopas, nii et
Euroopas ülikooli lõpetanud õppija kvalifikatsioon kehtiks kogu Euroopas. 

Bukaresti tippkohtumise eel

Bologna protsessi ministrite konverents toimub 2012. aasta aprillis. Ülimalt tähtis on, et 
järgmise ministrite konverentsini jäänud kolme aasta jooksul, mil sõnastatakse uusi kohustusi, 
ei piirdutaks üksnes võrdlusaluste nimekirja koostamisega, vaid kavandataks konkreetseid 
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meetmeid, et edendada Bologna protsessi eesmärkide täielikku realiseerimist igas ülikoolis ja 
liikmesriigis.


