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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin toimielinten panoksesta Bolognan prosessin lujittumiseen ja 
edistymiseen
(2011/2180(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 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 korkeakoulutuksesta 
vastaavat ministerit allekirjoittivat Bolognassa 19. kesäkuuta 1999 (Bolognan julistus)2,

– ottaa huomioon korkeakoulutuksesta vastaavien eurooppalaisten ministerien konferenssin 
28.–29. huhtikuuta 2009 antaman Leuven/Louvain-la-Neuve-julkilausuman3,

– ottaa huomioon 47 maan korkeakoulutuksesta vastaavan ministerin 12. maaliskuuta 2010 
hyväksymän Budapest–Wien-julistuksen, jolla eurooppalainen korkeakoulutusalue EHEA 
julistettiin virallisesti avatuksi4,

– ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY5,

– ottaa huomioon yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustaville kolmansien maiden 
tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien 
jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi 28. syyskuuta 2005 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen6,

– ottaa huomioon eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun 
varmistamisessa 15. helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen7,

– ottaa huomioon eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen 
oppimisen edistämiseksi 23. huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen8,

                                               
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 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22, oikaisu EUVL L 271, 16.10.2007, s. 18, oikaisu EUVL L 93, 4.4.2008, s. 28.
6 EUVL L 289, 3.11.2005, s. 23.
7 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60.
8 EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1.
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– ottaa huomioon eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020) 
12. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät1,

– ottaa huomioon koulutuksen roolin kehittämisestä täysin toimivan osaamiskolmion osana 
26. marraskuuta 2009 annetut neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden 
hallitusten edustajien päätelmät2,

– ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen kansainvälistymisestä 11. toukokuuta 2010 
annetut neuvoston päätelmät3,

– ottaa huomioon koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista 
28. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston suosituksen4,

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston suosituksen "Nuoret liikkeellä –
nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen"5,

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

– ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Eurooppa 2020: 
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia" (KOM(2010)2020),

– ottaa huomioon 26. elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon "Euroopan 
digitaalistrategia" (KOM(2010)0245/2),

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

– ottaa huomioon julkaisun "Higher Education in Europe 2009: Developments in the 
Bologna Process" (Euroopan koulutuksen tietoverkosto Eurydice, Euroopan komissio, 
2009)6,

– ottaa huomioon julkaisun "Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the 
Bologna Process" (Euroopan koulutuksen tietoverkosto Eurydice, Euroopan komissio, 
2010)7,

– ottaa huomioon vuonna 2007 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen korkea-asteen 
koulutuksen uudistuksesta opetusalan ammattilaisten keskuudessa8,

                                               
1 EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2.
2 EUVL C 302, 12.12.2009, s. 3.
3 EUVL C 135, 26.5.2010, s. 12.
4 EUVL C 191, 1.7.2011, s. 1.
5 EUVL C 199, 7.7.2011, s. 1.
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
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– ottaa huomioon vuonna 2009 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen korkea-asteen 
koulutuksen uudistuksesta opiskelijoiden keskuudessa1,

– ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2009 päivätyn Eurostatin julkaisun "The Bologna Process 
in Higher Education in Europe – Key indicators on the social dimension and mobility"2,

– ottaa huomioon Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta 23. syyskuuta 2008 
antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

A. katsoo, että Bolognan prosessin tavoite – mahdollistaa Euroopan yhteensopivat 
korkeakoulujärjestelmät – on edelleen voimassa ja että prosessin lujittaminen palvelee 
tieto- ja innovaatioperustaisen kasvun tavoitteita Eurooppa 2020 -strategian yhteydessä, 
erityisesti näinä talouskriisin aikoina;

B. panee merkille, että kolmiportaista tutkintorakennetta sovelletaan vaikeuksista huolimatta 
useimmissa Bolognan prosessissa mukana olevissa maissa – joissakin tapauksissa 
onnistuneesti;

C. katsoo, että uudistusta ei saisi viedä eteenpäin hajanaisilla toimilla ja ilman riittävää 
taloudellista tukea;

D. katsoo, että liikkuvuuden on oltava mahdollista kaikille ja se on korkeakoulu-uudistuksen 
kulmakivi;

E. katsoo, että sosiaalista ulottuvuutta on lujitettava, sillä se on ehdoton edellytys Bolognan 
prosessin kehittämiselle;

F. katsoo, että yliopistojen, julkishallintojen ja yritysten on sitouduttava lujasti 
työllistyvyyteen;

G. katsoo, että koulutus on jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten ja muiden keskeisten 
toimijoiden julkinen velvollisuus; 

Prosessin merkitys

1. kehottaa vahvistamaan EU:n tasolla Bolognan prosessille annettavaa tukea, erityisesti 
korkeakoulututkintojen tunnustamisen sekä liikkuvuuden ja työllistyvyyden edistämisen 
yhteydessä;

2. panee merkille, että eurooppalainen korkeakoulutusalue EHEA on merkittävä saavutus, 
jota on kehitettävä käyttämällä sopivia välineitä ja menettelyjä;

                                               
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
3 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 18.
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3. korostaa, että Bolognan prosessin yhteydessä asetetut painopisteet muodostavat 
edellytykset sen takaamiseksi, että kaikilla jossain eurooppalaisessa yliopistossa kirjoilla 
olevilla opiskelijoilla on oikeus valmistua ja heidän tutkintonsa tunnustetaan missä 
tahansa EU:n jäsenvaltiossa ja että tämän tavoitteena on luoda aito EU:n kansalaisuus 
yliopistoalalla;

Hallinto

4. kehottaa kehittämään tehokkaan alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan, jossa 
otetaan täysimääräisesti mukaan kaikki avaintoimijat, kuten yliopistot, ammattiliitot, 
yrityssektori ja ennen kaikkea opettajat ja opiskelijat;

5. kehottaa yliopistoja sitoutumaan sellaisiin uusiin opetus- ja koulutusstrategioihin, joilla 
pyritään oppimiskeskeiseen yliopistojärjestelmään;

6. kehottaa kehittämään yliopistojen ns. kolmatta tehtävää yhteiskunnassa; 

7. kehottaa kartoittamaan uusia, kohdennettuja ja joustavia rahoitusmekanismeja, jotta 
voidaan edistää kasvua, huippuosaamista ja yliopistojen erityisiä ja monipuolisia 
erikoisaloja;

Lujittaminen

8. kehottaa EU:ta, jäsenvaltioita ja yliopistoja parantamaan tiedottamista opiskelijoille, 
opettajille ja tutkijoille sekä henkilökunnalle, jotta voidaan edistää strukturoitua 
liikkuvuutta; kehottaa tehostamaan Erasmus-ohjelman palveluja siten, että parannetaan 
rahoitusta, opintosuoritusten tunnustamista ja lisätään määräaikojen joustoa;

9. pyytää EU:ta molemminpuolisen luottamuksen takaamiseksi vahvistamaan 
laadunvarmistusjärjestelmän sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla; pyytää jäsenvaltioita 
panemaan täytäntöön kansalliset laadunvarmistusjärjestelmänsä; kehottaa jäsenvaltioita 
liittymään Euroopan laadunvarmistusrekisteriin (EQAR);

10. kehottaa kaikkia Bolognan prosessissa mukana olevia maita panemaan täytäntöön 
EHEA:n tutkintojen viitekehykseen liittyvät kansalliset tutkintokehykset ja kehittämään ja 
tukemaan taloudellisesti vastavuoroista tunnustamista;

11. kehottaa myöntämään tuntuvaa taloudellista tukea yhteisistä opetussuunnitelmista 
tehtäville sopimuksille, joilla taataan tarkkaan määritellyt oppimistulokset, esimerkiksi 
selvittämällä Tuning-hankkeen yhteydessä kehitettyjä menetelmiä; kehottaa kiinnittämään 
erityistä huomiota humanististen alojen opetussuunnitelmien erityisongelmiin;

12. pyytää lisätukea niille kansallisen ja EU:n tason toimille, joilla pyritään takaamaan 
aliedustetuista ryhmistä tulevien opiskelijoiden tasapuolinen osallistuminen ja 
oikeudenmukaiset mahdollisuudet aloittaa opinnot;

13. kiinnittää huomiota kandidaatin tutkinnon erityistarpeisiin, sen opetussuunnitelmaan ja 
sen suorittaneiden työllistyvyyteen ja korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan erityisiä 
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toimia ja yliopistojen ja työmarkkinoiden tehokkaampaa yhteistyötä, jotta voidaan 
kehittää hyödyllisempi opetussuunnitelma ja parantaa työllistyvyyttä;

14. kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia ja komissiota kehittämään jäsennetyn 
yhteistyöjärjestelmän, jotta eri oppiaineiden muodostamien klustereiden sisällä voidaan 
myöntää yhteistutkintoja, jotka tunnustetaan kaikkialla EU:ssa, ja tätä tarkoitusta varten 
parantamaan Erasmus Mundus -ohjelman sekä tulevien yleissivistävän ja ammatillisen 
koulutuksen ohjelmien toimintaa ja niille myönnettävää rahoitustukea;

15. pitää tieteellisiä jatkotutkintoja, myös yrityksissä suoritettavia, keskeisenä linkkinä 
korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen välillä, ja palauttaa mieliin niiden potentiaalin 
keskeisenä osatekijänä tietoperustaisen innovaation ja talouskasvun luomisessa;

16. kehottaa vahvistamaan synergiaa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ja eurooppalaisen 
tutkimusalueen välillä;

17. kehottaa laatimaan tehokkaan strategian, jolla tuetaan elinikäisen oppimisen ohjelmia;

EU:n toimet

18. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen lisätä huomattavasti EU:n 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen ohjelmiin myönnettäviä määrärahoja; kehottaa 
komissiota osoittamaan merkittävän osan näistä määrärahoista korkea-asteen koulutuksen 
nykyaikaistamisen tukemiseen Bolognan prosessin ja EU:n korkeakoulutuksen 
nykyaikaistamissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti;

19. ehdottaa, että opintosuoritusten tunnustamisen olisi kuuluttava pakollisena osatekijänä 
kaikkiin opiskelijavaihtoihin, joihin on myönnetty EU:n rahoitusta;

20. kehottaa Euroopan komissiota uudessa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen 
ohjelmassa kannustamaan – myös taloudellisilla kannustimilla – kansainvälisten 
opetussuunnitelmien, yhteistutkintojen ja vastavuoroisen tunnustamisen alalla tehtävää 
yhteistyötä;

21. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta toimittamaan ajantasaisia ja vertailukelpoisia tietoja, 
joiden perusteella eurooppalaisen korkeakoulutusalueen täytäntöönpanoa voidaan seurata; 

22. kehottaa perustamaan tehokkaan Euro–Välimeri-korkeakoulutusalueen Bolognan 
prosessin esimerkin mukaisesti; kehottaa Euroopan komissiota tukemaan Euro–Välimeri-
yliopistoa EMUNIa;

23. huomauttaa, että Bolognan prosessin puolivuosittain järjestettävässä 
ministerikokouksessa, joka pidetään seuraavan kerran vuonna 2012 Bukarestissa, on 
otettava huomioon se, että eurooppalaisen korkeakoulutusalueen muodostaminen on 
luonut edellytykset EU:n ja jäsenvaltioiden jaetulle toimivallalle korkeakoulutuksen 
alalla;

o

o o
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24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Avoimen eurooppalaisen korkeakoulutusalueen luominen on huomattava saavutus, ja alue 
muodostaa laajan toimielinrakenteen Bolognan prosessilla käynnistetyn kunnianhimoisen 
tapahtumasarjan täytäntöönpanemiseksi.
Hallitustenvälinen yhteistyö ja EU:n toimielinten vahvistamat strategiat ovat panneet alulle 
Euroopan korkeakoulujärjestelmän laajan rakenneuudistuksen. Sen lisäksi, että eurooppalaiset 
yliopistot ovat tarkistaneet perusteellisesti opetustoimintaansa ja järjestäneet sen uudelleen 
kolmiportaiseksi Bolognan prosessin mukaisesti, ne ovat myös vahvistaneet sosiaalista 
rooliaan vastaamaan paremmin yliopistojärjestelmän ns. kolmatta tehtävää.

On pantava merkille, että yhteys yliopistojärjestelmän ja työmarkkinoiden välillä ei ole aina 
toiminut. Näin ollen Lissabonin strategiaa koskevan komission tiedonannon huomautus 
("Melko hyvästä opetuksen tasosta huolimatta Euroopan yliopistot eivät ole onnistuneet 
vapauttamaan koko potentiaaliaan talouskasvun vauhdittamiseksi, sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden edistämiseksi ja työpaikkojen laadun ja määrän lisäämiseksi.") on 
edelleen ajankohtainen. Tämä toteamus on erityisen huolestuttava näinä maailmanlaajuisen 
talouskriisin aikoina ja vaatii lisähuomiota, kun pidetään mielessä EU:n tavoite, että "siitä on 
tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee 
ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta".

Tässä yhteydessä koko Bolognan prosessin lujittaminen vastaa Eurooppa 2020 -strategiassa 
asetettuja kasvutavoitteita: se on ennakkoedellytys EU:n sisämarkkinoiden täysimääräiselle 
yhdentymiselle ja korvaamaton väline talous- ja rahoituskriisin asettamien haasteiden 
ratkaisemiseksi.

Bolognan prosessin ensimmäisenä tavoitteena on edelleen se perusvaatimus, että kaikilla 
jossakin eurooppalaisessa yliopistossa kirjoilla olevilla opiskelijoilla on oikeus valmistua ja 
heidän tutkintonsa tunnustetaan kaikkialla EU:ssa.

Hallinto

Prosessin sanelu ylhäältä käsin on yksi syy siihen, miksi tulosten aikaansaaminen on 
hidastunut.
Prosessi sai alkunsa jäsenvaltioiden hallitusten poliittisesta tahdosta, ja vasta toisessa 
vaiheessa siihen alettiin ottaa mukaan korkeakoulujen johtohahmoja Euroopan yliopistoliiton 
sisältä. Nyt prosessi on vielä integroitava kokonaisuudessaan Euroopan yliopistoihin, 
opiskelijoihin ja perheisiin. 
Tästä syystä tarvitaan radikaalia muutosta ja kaikkien sidosryhmien on oltava täysimääräisesti 
mukana hallinnoimassa prosessin tavoitteita ja kartoittamassa uusia toimia sen tukemiseksi.
Prosessin keskeneräinen hallinto näkyy myös yksittäisten jäsenvaltioiden toteuttamina 
hajanaisina toimina.
Tavoitteiden saavuttamiseen käytettävissä olevien määrärahojen vähäisyys on yksi syy osaksi 
samaan kritiikkiin: kuvitellaan, että Bolognan prosessi voitaisiin toteuttaa ilmaiseksi.  
Nykyinen talouskriisi todennäköisesti merkitsee sitä, että koko koulutusalan määrärahoja 
leikataan entisestään. 
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Maailman taloustilanteen olisi kuitenkin saatava meidät vauhdittamaan prosessia ja 
selvittämään uusia formaatteja ja rahoituskehyksiä, jotka mahdollistavat Euroopan 
yliopistojen kasvua ja huippuosaamista koskevien tavoitteiden tehokkaamman toteuttamisen.
Jäsenvaltioiden ohella myös EU:n toimielimillä on keskeinen tehtävä tässä prosessissa, 
erityisesti tutkintojen tunnustamisen ja liikkuvuutta koskevien toimintalinjojen yhteydessä.
Tällä hetkellä eurooppalaisessa korkeakoulutusalueessa on vielä kehitettävää, ja on olennaisen 
tärkeää maksimoida sen mahdollisuudet ja käsitellä kaikkia vielä avoinna olevia aiheita, joista 
voidaan mainita esimerkkeinä valtion sääntely, talousarviorajoitukset, laadunvalvonta ja 
kansallinen akkreditointi.
Muilla Bolognan prosessin toimijoilla (yliopistoilla, opiskelijoilla, opettajilla, ammattiliitoilla, 
yrityssektorilla) on ratkaiseva vastuu sen varmistamisessa, että prosessi todella iskostuu 
tiedeyhteisöihin.
Myös se, että jotkut eurooppalaiset yliopistot laiminlyövät prosessin suuntaviivoja, kertoo 
siitä, että tarvitaan uusia opetusstrategioita.
Olisi kiinnitettävä enemmän huomiota sellaisen opiskelijakeskeisen opetusjärjestelmän 
luomiseen, jossa yliopistot ja niiden akateeminen henkilökunta kannustavat opiskelijoita 
käyttämään aktiivisesti kokemuksiaan korkea-asteen koulutuksesta.

Pullonkaulat

Liikkuvuus: Liikkuvuudelle annettu erityinen painoarvo on eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen olennainen piirre, kuten sen nykyaikaistamisesta äskettäin annetussa 
Euroopan komission tiedonannossa ja viimeisimmässä, vuodelta 2008 olevassa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta1 (jonka 
esittelijä oli Pack) todettiin.
Liikkuvuus on paitsi alueellista (maiden sisällä ja eri maiden välillä) myös horisontaalista (eri 
tutkintoportaiden välillä) ja vertikaalista (samojen tutkintoportaiden sisällä).
Jotta opiskelijoiden liikkuvuutta voitaisiin lisätä, on lisättävä tukipolitiikkaa ja määrärahojen 
lisäämistä koskevia kannustimia, opintosuoritusten tunnustamista koskevia laatutoimenpiteitä 
sekä avoimuutta ja tietoa liikkuvuusohjelmista.

Tutkintojen tunnustaminen ja tutkintojen viitekehys:  Bolognan prosessilla käynnistetty 
uudistus sisältää useita välineitä, joilla kannustetaan tutkintojen tunnustamista. Näistä voidaan 
mainita esimerkkeinä eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä.
Tällä hetkellä useimmat Bolognan prosessissa mukana olevat maat eivät ole panneet 
täytäntöön kansallisia tutkintojen viitekehyksiä, jotka liittyvät eurooppalaisen 
korkeakoulutusalueen tutkintojen viitekehykseen.
Kansallisten tutkintojen olisi perustuttava oppimistuloksiin, jotta ne olisivat mitattavissa 
olevia ja jotta voitaisiin helpottaa virallisten, epävirallisten ja arkioppimisen kautta saatujen 
taitojen vertailtavuutta ja tunnustamista.
Tässä yhteydessä on mielenkiintoista pohtia vuonna 2000 käynnistetyn Tuning-hankkeen 
jatkokehittämistä. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää konkreettinen lähestymistapa 
Bolognan prosessin täytäntöönpanoon ja kartoittaa yhteisiä kiintopisteitä ensimmäisen ja 
toisen portaan tutkinnon suorittaneiden yleisille ja alakohtaisille taidoille useissa eri 
oppiaineissa.

                                               
1 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 18.
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Laadunvarmistus: Tällä hetkellä kansallisten laadunvarmistusjärjestelmien tarkistaminen on 
edelleen kesken useimmissa maissa, ja yliopistot pyrkivät kehittämään yhdenmukaisia 
laadunvarmistusjärjestelmiä, joiden tukena olisivat ulkoiset arviointimenettelyt.
Euroopan laadunvarmistusrekisteri on muiden välineiden, esimerkiksi eurooppalaisten 
laadunvarmistusstandardien ja -ohjeiden, tapaan merkittävä saavutus, ja kansallisten 
laadunvarmistustoimien mukauttamista näihin on jatkettava. 
On luotava kannustimia, joilla rohkaistaan maita liittymään rekisteriin ja parantamaan omia 
arviointijärjestelmiään.
Esimerkiksi Itävallassa ja Tanskassa on kehitetty myönteinen lähestymistapa. Näissä maissa 
sallitaan kaikki laadunvarmistuselimet, joiden ei tarvitse toimiakseen muuta kuin kirjautua 
rekisteriin. Näin ollen kaikki tutkintotodistukset, jotka on laatuvarmistettu, olisi tunnustettava 
kaikissa muissa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen maissa. 

Sosiaalinen ulottuvuus: Sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevasta tavoitteesta on tullut 
eurooppalaisen korkeakoulutusalueen keskeinen osa, ja se on edellytys tämän vahvistamiselle. 
Olisi kiinnitettävä enemmän huomiota kaikkien tasapuolisiin mahdollisuuksiin aloittaa 
opinnot ja siihen, että korkea-asteen opinnot saatetaan päätökseen kaikilla tasoilla. 
Tämä edellyttäisi valtiolta lisää tukitoimia, joilla laajennetaan aliedustetuista ryhmistä 
tulevien opiskelijoiden ja niiden opiskelijoiden, joilla on alhaisempi sosioekonominen tausta, 
samoin kuin maahanmuuttajien, kulttuurisista vähemmistöistä tulevien sekä vammaisten 
opiskelijoiden mahdollisuuksia aloittaa opinnot.

Työllistyvyys ja kandidaatin tutkinto: Tilastotietojen puute vaikeuttaa tutkinnon 
suorittaneiden työllistymisen seurantaa. Työllistyvyyttä voitaisiin lisätä esimerkiksi 
työantajien osallistamisella siten, että akateemiseen opetussuunnitelmaan sisällytetään 
harjoittelu yrityksessä.
Myös tehokas EU:n tason tunnustamisjärjestelmä on olennaisen tärkeä, kun määritetään 
vähimmäisvaatimuksia työmarkkinoilla tarvittaville tiedoille ja taidoille (sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla).

Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen EHEA:n ja eurooppalaisen tutkimusalueen ERA:n 
parempi yhteensovittaminen: Tieteellisen jatkotutkinnon sisällyttäminen Bolognan 
tutkintorakenteeseen kolmantena portaana luo tärkeimmän yhteyden korkea-asteen 
koulutuksen ja tutkimuksen välillä. 
Nyt on muutettava sitä yleistä käsitystä, että tieteellisellä jatkotutkinnolla tähdätään 
ainoastaan akateemiseen tutkimukseen. Tieteelliset jatkotutkinnot voivat olla avaintekijä 
tietoperustaisen innovaation ja talouskasvun luomisessa, ja ne voivat omalta osaltaan 
myötävaikuttaa tiedon ja teknologian edistykseen ja levittämiseen.

EU:n toimet

EU:n tason toimilla saadaan tehokkaammin parannettua tuloksia ja ratkaistua vielä avoinna 
olevat kysymykset. Yliopistojen nykyaikaistamista ja vahvistamista koskeva tehtävä kuuluu 
jäsenvaltioille, EU:n toimielimille ja kaikille muille sidosryhmille (yrityksille, yliopistoille, 
opiskelijoille). Euroopalla on keinot varmistaa tehokkaampi järjestelmä sekä 
kannustinpolitiikan avulla että luomalla yhteyksiä Euroopan tutkimusalueeseen.
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Laadunvarmistus: Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen ja molemminpuolinen 
luottamus ovat laadunvarmistuksen edellytys. EU:n olisi reagoitava tähän 
kannustinpolitiikalla.

Tutkintojen viitekehys: Kaikille yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tasoille on 
vahvistettu eurooppalainen tutkintojen viitekehys.  EU:n jäsenvaltioiden on vahvistettava 
kansalliset viitekehyksensä elinikäiselle oppimiselle. 

Opetussuunnitelma: Päähuomio samat ainealat kattavien ohjelmien yhteydessä on keskitettävä 
yhteisistä opetussuunnitelmista tehtäviin sopimuksiin, ja niissä on määriteltävä tarkat 
vähimmäisvaatimukset oppimistuloksille.

Yhteistutkinnot: Eurooppalaisen korkeakoulutusalueen tärkeimpiin tavoitteisiin olisi 
kuuluttava sellaisen kaikkialla Euroopassa tunnustettavien eurooppalaisten tutkintojen 
järjestelmän luominen ja kehittäminen, jonka perusteella missä tahansa Euroopan yliopistossa 
opintonsa päättäneen opiskelijan tutkinto tunnustetaan ja hyväksytään kaikkialla Euroopassa.

Kohti Bukarestin huippukokousta

Bolognan prosessia käsittelevä ministerikokous järjestetään huhtikuussa 2012. On ratkaisevan 
tärkeää, että sitoumukset seuraavaa ministerikokousta edeltäviksi kolmeksi vuodeksi eivät jää 
siihen, että laaditaan luettelo vertailuarvoista, vaan olisi sitouduttava myös konkreettisiin 
toimiin, joilla edistetään Bolognan prosessin tavoitteiden täysimääräistä toteuttamista kaikissa 
yliopistoissa ja jäsenvaltioissa.


