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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU-institutionernas bidrag till konsolideringen av och framstegen för 
Bolognaprocessen
(2011/2180(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av den gemensamma Sorbonnedeklarationen om harmonisering av 
uppbyggnaden av det europeiska systemet för högre utbildning, som undertecknades den 
25 maj 1998 i Paris av fyra ministrar som företrädde Frankrike, Italien, Storbritannien och 
Tyskland (Sorbonnedeklarationen)1,

– med beaktande av den gemensamma deklaration som undertecknades i Bologna den 
19 juni 1999 av utbildningsministrarna från 29 europeiska länder 
(Bolognadeklarationen)2,

– med beaktande av kommunikén från konferensen för europeiska ministrar med ansvar för 
högre utbildning den 28–29 april 2009 i Leuven och Louvain-la-Neuve3,

– med beaktande av Budapest–Wiendeklarationen av den 12 mars 2010 som antogs av 
utbildningsministrarna från 47 länder, som innebar det officiella inrättandet av det 
europeiska området för högre utbildning4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 
28 september 2005 om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar 
för kortare vistelse till forskare från tredjeländer vilka reser inom gemenskapen i syfte att 
bedriva forskning6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 
15 februari 2006 om ytterligare europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre 
utbildningen7,

                                               
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 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, rättelse EUT L 271, 16.10.2007, s. 18, rättelse EUT L 93, 4.4.2008, s. 28.
6 EUT L 289, 3.11.2005, s. 23.
7 EUT L 64, 4.3.2006, s. 60.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 
om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande1,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för 
europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)2,

– med beaktande av slutsatserna av den 26 november 2009 från rådet och företrädarna för 
medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om att utveckla utbildningens roll 
i en väl fungerande kunskapstriangel3,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om internationaliseringen av den 
högre utbildningen4,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 28 juni 2011 om politiska strategier för 
att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid5,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 28 juni 2011 – Unga på väg – att främja 
ungdomars rörlighet i utbildningssyfte6,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 maj 2006 ”Att förverkliga 
moderniseringsagendan för universiteten: utbildning, forskning och innovation” 
(KOM(2006)0208),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020 –
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 om 
en digital agenda för Europa (KOM(2010)0245),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 ”Stöd till 
tillväxt och sysselsättning – en agenda för modernisering av Europas system för högre 
utbildning” (KOM(2011)0567),

– med beaktande av rapporten ”Higher Education in Europe 2009: Developments in the 
Bologna Process” (Högre utbildning i Europa 2009: utvecklingen inom 
Bolognaprocessen) (Eurydice, Europeiska kommissionen, 2009)7,

– med beaktande av rapporten ”Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of 
the Bologna Process” (Fokus på högre utbildning i Europa 2010: konsekvenserna av 
Bolognaprocessen) (Eurydice, Europeiska kommissionen, 2010)8,

                                               
1 EUT C 111, 6.5.2008, s. 1.
2 EUT C 119, 28.5.2009, s. 2.
3 EUT C 302, 12.12.2009, s. 3.
4 EUT C 135, 26.5.2010, s. 12.
5 EUT C 191, 1.7.2011, s. 1.
6 EUT C 199, 7.7.2011, s. 1.
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
8 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf
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– med beaktande av 2007 års Eurobarometer-undersökning om en reform av den 
högre utbildningen bland lärare1,

– med beaktande av 2009 års Eurobarometer-undersökning om en reform av den 
högre utbildningen bland studenter2,

– med beaktande av Eurostats publikation av den 16 april 2009 ”The Bologna Process in 
Higher Education in Europe – Key indicators on the social dimension and mobility” 
(Bolognaprocessen i högre utbildning i Europa – nyckelindikatorer om den sociala 
dimensionen och rörlighet)3,

– med beaktande av sin resolution av den 23 september 2008 om Bolognaprocessen och 
studentrörligheten4,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandet från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2011), och av följande skäl:

A. Bolognaprocessens mål – att möjliggöra kompatibla system av högre utbildning i Europa 
– gäller fortfarande, och stärkandet av processen tjänar Europa 2020-strategins mål om 
tillväxt baserad på kunskap och innovation, särskilt mot bakgrund av den rådande 
finanskrisen.

B. Strukturen med tre nivåer av högre utbildning tillämpas – i vissa fall framgångsrikt – i de 
flesta av Bolognaländerna, trots de svårigheter som påträffats.

C. Åtagandet om att driva fram reformen bör inte fullföljas med hjälp av fragmenterade 
åtgärder eller utan tillräckligt ekonomiskt stöd.

D. Rörligheten, som är hörnstenen i reformen av den högre utbildningen, måste vara 
tillgänglig för alla.

E. Den sociala dimensionen måste stärkas eftersom den är en nödvändig förutsättning för 
utvecklingen av Bolognaprocessen.

F. Universiteten, de offentliga förvaltningarna och företagen måste vara starkt engagerade 
i frågan om anställbarhet.

G. Utbildning är medlemsstaternas, EU-institutionernas och andra nyckelaktörers offentliga
ansvar.

                                               
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 18.
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Processens relevans

1. Europaparlamentet vill att EU:s stöd för Bolognaprocessen ska stärkas, särskilt när det 
gäller erkännandet av akademiska kvalifikationer, och att rörlighet och anställbarhet ska 
främjas.

2. Europaparlamentet konstaterar att det europeiska området för högre utbildning är en stor 
bedrift, som måste förstärkas genom att lämpliga verktyg och förfaranden tillämpas.

3. Europaparlamentet understryker att de prioriteringar som fastställts inom 
Bolognaprocessen är nödvändiga förutsättningar för att varje student som är inskriven vid 
ett europeiskt universitet ska garanteras rätten att ta examen och få sina kvalifikationer 
erkända i vilket EU-land som helst, med målet att skapa ett genuint europeiskt 
universitetsmedborgarskap.

Styrning

4. Europaparlamentet vill att en effektiv, nedifrån-och-upp-strategi ska utarbetas, i vilken 
alla nyckelaktörer såsom universitet, fackföreningar, näringslivet och framför allt lärare 
och studenter är fullt delaktiga.

5. Europaparlamentet efterlyser ett åtagande från universitetens sida om nya undervisnings-
och utbildningsstrategier som är inriktade på ett lärandecentrerat universitetssystem.

6. Europaparlamentet vill att universitetens ”tredje uppgift” gentemot samhället ska 
utvecklas.

7. Europaparlamentet efterlyser nya, riktade och flexibla finansieringsmekanismer för att 
stödja tillväxt, excellens och de speciella och varierande inriktningarna hos universiteten.

Konsolidering

8. Europaparlamentet uppmanar EU, medlemsstaterna och universiteten att förbättra 
informationen till studenter, universitetslärare och personal för att främja strukturerade 
rörlighetsflöden. Parlamentet vill att Erasmus tjänster ska stärkas genom bättre 
finansiering, förbättrat erkännande av studiemeriter och större flexibilitet inom tillåtna 
tidsramar.

9. Europaparlamentet uppmanar EU att konsolidera ett kvalitetssäkringssystem på både 
EU-nivå och medlemsstatsnivå, så att ömsesidigt förtroende kan garanteras. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att genomföra sina nationella kvalitetssäkringssystem och att 
ansluta sig till det europeiska registret för kvalitetssäkring.

10. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla Bolognaländer att genomföra nationella 
kvalifikationsramar med anknytning till kvalifikationsramen inom det europeiska området 
för högre utbildning samt att utveckla och ekonomiskt stödja ömsesidigt erkännande.

11. Europaparlamentet efterlyser ett starkt ekonomiskt stöd till överenskommelser om 
gemensamma grundläroplaner, som garanterar väldefinierade resultat av lärandet, bland 
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annat genom att man undersöker Tuning-metodologin. Parlamentet vill att särskild 
uppmärksamhet ägnas åt de särskilda problemen med läroplanen för humaniora.

12. Europaparlamentet efterlyser ytterligare stöd till nationella åtgärder och EU-åtgärder så att 
man kan garantera att studenter från underrepresenterade grupper kan delta på lika villkor 
och ges lika tillgång.

13. Europaparlamentet vill lyfta fram de särskilda behoven när det gäller kandidatexamen, 
dess läroplan och studenternas anställbarhet, och betonar i detta hänseende att det behövs 
särskilda åtgärder och ett effektivare samarbete mellan universiteten och arbetsmarknaden 
för att utarbeta en mer ändamålsenlig läroplan och förbättra anställbarheten.

14. Europaparlamentet uppmanar de nationella regeringarna och kommissionen att utarbeta 
ett system för strukturerat samarbete för att utfärda gemensamma examina, inom 
ämneskluster, som erkänns i hela EU genom att förbättra kvaliteten hos och det 
ekonomiska stödet till Erasmus Mundus och det framtida utbildningsprogrammet.

15. Europaparlamentet anser att akademiska doktorsexamina, inklusive sådana som utförs på 
företag, är en viktig länk mellan högre utbildning och forskning, och påminner om deras 
potential som en nyckelkomponent i skapandet av kunskapsbaserad innovation och 
ekonomisk tillväxt.

16. Europaparlamentet efterlyser en starkare samverkan mellan det europeiska området för 
högre utbildning och det europeiska forskningsområdet.

17. Europaparlamentet efterlyser en effektiv strategi för att stödja program för livslångt 
lärande.

Åtgärder på EU-nivå

18. Europaparlamentet ser positivt på kommissionens förslag att avsevärt öka anslagen till 
europeiska utbildningsprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att avsätta en stor 
andel av dessa medel för att stödja moderniseringen av högre utbildning i enlighet med 
målen i Bolognaprocessen och EU:s moderniseringsagenda.

19. Europaparlamentet föreslår att erkännandet av studiemeriter ska vara en obligatorisk del 
av alla studentutbyten som stöds av EU-medel.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom det nya utbildningsprogrammet 
uppmuntra till samarbete, bland annat genom ekonomiska incitament, om 
gränsöverskridande läroplaner, gemensamma examina och ömsesidigt erkännande.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU att tillhandahålla uppdaterade och 
jämförbara data som kan användas för att övervaka genomförandet av det europeiska 
området för högre utbildning.

22. Europaparlamentet stöder inrättandet av ett effektivt Europa–Medelhavsområde för högre 
utbildning med Bolognaprocessen som förebild. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
stödja Europa–Medelhavsuniversitetet (Emuni).
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23. Europaparlamentet påpekar att man vid Bolognaprocessens nästa ministermöte 2012 
i Bukarest måste beakta att inrättandet av det europeiska området för högre utbildning har 
skapat förutsättningar för EU:s och medlemsstaternas gemensamma behörighet på 
området högre utbildning.

o

o o

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Inrättandet av ett öppet europeiskt område för högre utbildning har varit en stor bedrift och 
utgör den breda institutionella ramen för genomförandet av den ambitiösa process som satts 
igång i och med Bolognaprocessen.

Det mellanstatliga samarbetet och de strategier som tagits fram av EU-institutionerna har varit 
en drivkraft för en omfattande strukturell reform av det europeiska systemet för 
högre utbildning. De europeiska universiteten har inte bara gjort en djupgående översyn och 
omorganisering av sin undervisningsverksamhet inom den ram med tre utbildningsnivåer som 
upprättats inom Bolognaprocessen, utan även stärkt sin sociala roll med verksamhet som är 
bättre anpassad till universitetens så kallade ”tredje uppdrag”.

Det bör även påpekas att förbindelsen mellan detta system och arbetsmarknaden inte alltid har 
varit särskilt framgångsrik. Påståendet i Lissabondokumentet (om att de 
europeiska universiteten, trots en tämligen god undervisningskvalitet, är oförmögna att 
utnyttja sin fulla potential för att främja ekonomisk tillväxt och social sammanhållning samt 
förbättra arbetstillfällenas kvalitet och kvantitet) stämmer fortfarande. Detta påstående är 
särskilt oroväckande med tanke på den rådande globala finanskrisen och kräver ytterligare 
uppmärksamhet mot bakgrund av EU:s mål om att bli världens mest konkurrenskraftiga och 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler 
och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.

I detta hänseende är stärkandet av Bolognaprocessen ändamålsenligt för de tillväxtmål som 
fastställts inom Europa 2020-strategin. Det är en förutsättning för en full integrering av 
EU:s inre marknad och ett oumbärligt verktyg för att man ska kunna tackla de utmaningar 
som den ekonomiska och finansiella krisen innebär.

Bolognaprocessens första mål är fortfarande ett grundkrav: En student som är inskriven vid 
ett europeiskt universitet har rätt att ta examen och få sina kvalifikationer erkända varsomhelst 
i EU.

Styrning

En av faktorerna som har gjort att uppnåendet av resultat har saktat ned är toppstyrningen 
i processen.

Processen skapades i början av de nationella regeringarnas politiska vilja. Det var inte förrän 
i den andra fasen som den så småningom kom att involvera ledare för akademiska 
institutioner inom European University Association (EUA), och processen har ännu inte 
integrerats fullt ut bland de europeiska universiteten, studenterna och familjerna.

Det krävs alltså en radikal förändring och att alla aktörer involveras på ett mer heltäckande 
sätt för att man ska kunna uppnå processens mål och hitta nya sätt att stödja den.

En annan aspekt av den ”ofärdiga styrningen” av processen är de fragmenterade åtgärder som 
vidtagits av enskilda medlemsstater.
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Den smala budget som funnits till förfogande för att uppnå målen utgör en grund till delar av 
samma kritik: illusionen att Bolognaprocessen skulle kunna uppnås helt utan kostnader.

Den rådande finanskrisen kommer troligtvis att medföra en ytterligare minskning av de 
finansiella resurser som finns tillgängliga i hela utbildningssektorn.

Den ekonomiska situationen bör dock få oss att uppmuntra ett påskyndande av processen och 
att undersöka nya format och finansiella ramar som möjliggör ett mer effektivt genomförande 
av de europeiska universitetens mål om tillväxt och excellens.

Vid sidan om medlemsstaterna spelar även EU-institutionerna en mycket viktig roll 
i processen, särskilt för erkännandet av kvalifikationer och rörlighetsstrategierna.

Det europeiska området för högre utbildning är ännu inte fullt utvecklat, och det är viktigt att 
dra full nytta av dess potential och ta itu med ett antal ouppklarade frågor, bland annat 
statlig reglering, budgetbegränsningar, kvalitetskontroll och nationell ackreditering.

De övriga aktörerna i Bolognaprocessen (universiteten, studenterna, lärarna, fackföreningarna 
och näringslivet) har ett avgörande ansvar för att se till att processen faktiskt får fäste i den 
sociala akademiska världen.

Att vissa av de europeiska universiteten har problem att följa processens riktlinjer visar också 
på behovet av att genomföra nya undervisningsstrategier.

Ökad uppmärksamhet bör ägnas åt upprättandet av en studentorienterat undervisningssystem 
där universitet och akademisk personal uppmuntrar studenter att aktivt förvalta sin utbildning.

Flaskhalsar

Rörlighet: Särskild betydelse har rörligheten, som är en av de viktigaste egenskaperna i det 
europeiska området för högre utbildning, enligt kommissionens aktuella meddelande om 
moderniseringen av det europeiska området för högre utbildning och 
Europaparlamentets senaste resolution från 2008 om Bolognaprocessen och 
studentrörligheten1, som Doris Pack var föredragande för.

Rörligheten är inte bara territoriell (inom och mellan länder), utan även horisontell (mellan 
utbildningsnivåer) och vertikal (inom utbildningsnivåer).

För att förbättra studentrörligheten behöver vi mer incitament på finansieringspolitisk nivå, 
mer finansiella resurser, kvalitetsåtgärder för erkännande av studiemeriter samt bättre insyn 
i och information om rörlighetsprogram.

Erkännande av kvalifikationer och kvalifikationsramar: De reformer som Bolognaprocessen 
har medfört omfattar en rad verktyg som är avsedda att främja erkännandet av kvalifikationer, 
till exempel det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter 
(ECTS).

                                               
1 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 18.
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I detta skede har de flesta av Bolognaländerna inte genomfört nationella kvalifikationsramar 
med anknytning till kvalifikationsramen inom det europeiska området för högre utbildning.

Dessa nationella kvalifikationer bör bygga på resultaten av lärandet så att de blir mätbara och 
för att det ska bli lättare att jämföra och erkänna formella, icke-formella och informella
kvalifikationer.

I detta hänseende är det intressant att undersöka hur man kan vidareutveckla Tuning-projektet 
från 2000, som var avsett att erbjuda ett konkret tillvägagångssätt för hur Bolognaprocessen 
ska genomföras och för hur man kan hitta gemensamma referenspunkter för allmänna och 
ämnesspecifika kunskaper hos examinerade från högskoleutbildning på grundnivå och 
avancerad nivå i en rad ämnesområden.

Kvalitetssäkring: För närvarande pågår översynen av nationella kvalitetssäkringssystem 
fortfarande i de flesta länderna, och universiteten arbetar med att ta fram enhetliga 
kvalitetssäkringssystem som ska backas upp av externa utvärderingsförfaranden.

Det europeiska registret för kvalitetssäkring är en viktig insats, liksom andra instrument 
såsom de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring. De nationella 
kvalitetssäkringsåtgärderna behöver anpassas ytterligare i detta hänseende.

Det kommer att bli nödvändigt att skapa incitament för att uppmuntra länderna att ansluta sig 
till registret och förbättra sina självutvärderingssystem.

Ett särskilt lyckat tillvägagångssätt har utvecklats i Danmark och Österrike, där 
ett kvalitetssäkringsorgan får vara verksamt så länge det är anslutet till registret. Enligt detta 
system bör alla examina med en kvalitetssäkringsmärkning erkännas i alla andra länder i det 
europeiska området för högre utbildning.

Den sociala dimensionen: Målet om social sammanhållning har blivit en central del av det 
europeiska området för högre utbildning och är en förutsättning för att det ska konsolideras. 
Större vikt bör fästas vid rättvis tillgång och vid slutförandet av högre utbildning på alla 
nivåer.

Detta skulle kräva ytterligare statligt stöd, så att åtgärder skulle kunna vidtas för att bredda 
tillgången för studenter från underrepresenterade grupper och sämre socioekonomiska 
bakgrunder, liksom för invandrare, kulturella minoriteter och studenter med funktionshinder.

Anställbarhet och kandidatexamen: Bristen på statistiska uppgifter gör det svårt att övervaka 
de examinerades anställbarhet. I synnerhet skulle anställbarheten även kunna förbättras 
genom att engagera arbetsgivarna i integreringen av praktiktjänstgöring på företag som en del 
av läroplanen.

Ett effektivt system för erkännande på EU-nivå kommer också att vara avgörande för att 
definiera standarder för kunskaper och färdigheter för arbetsmarknaden (både för den 
offentliga och privata sektorn).
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Bättre samarbete mellan det europeiska området för högre utbildning och det europeiska 
forskningsområdet: Införandet av doktorsexamen i högskoleutbildningen på forskarnivå 
i Bolognas utbildningsstruktur är huvudlänken mellan högre utbildning och forskning.

Nu måste man förändra den vanliga uppfattningen om att doktorsexamen endast är inriktad på 
akademisk forskning. Doktorsexamina har potentialen att bli en nyckelkomponent i skapandet 
av kunskapsbaserad innovation och ekonomisk tillväxt och kan bidra till framsteg inom och 
spridning av kunskap och teknik.

Åtgärder på EU-nivå

Åtgärderna på EU-nivå för att förbättra resultaten och klara upp de olösta frågorna är 
kraftfullare. Uppgiften att modernisera och stärka universiteten åligger medlemsstaterna, 
EU-institutionerna och alla andra aktörer (företagen, universiteten och studenterna). EU har 
verktygen för att säkerställa ett mer effektivt system, med hjälp av såväl en stimulanspolitik 
som förbindelser med det europeiska forskningsområdet.

Kvalitetssäkring: Vi kan inte fortsätta utan ett ömsesidigt erkännande av kvalifikationer och 
ömsesidigt förtroende. EU bör ta itu med detta med hjälp av en stimulanspolitik.

Kvalifikationsram: En europeisk kvalifikationsram har upprättats för alla utbildningsnivåer. 
EU:s medlemsstater måste upprätta sina nationella ramar för livslångt lärande.

Grundläroplaner: Betoning måste läggas på överenskommelser om grundläroplaner i program 
som täcker samma ämnesområden, och dessa måste struktureras för att garantera 
väldefinierade minimiresultat av lärandet.

Gemensamma examina: Ett av de viktigaste målen med det europeiska området för 
högre utbildning bör vara att upprätta och utveckla ett system av europeiska examina som 
erkänns överallt i Europa, så att alla studenter som går ut universiteten i Europa får 
kvalifikationer som erkänns och är giltiga överallt i Europa.

Inför toppmötet i Bukarest

Ministerkonferensen om Bolognaprocessen kommer att äga rum i april 2012. Det är av 
avgörande betydelse att formuleringen av de nya åtagandena för de tre åren som kvarstår till 
nästa ministermöte inte begränsas till en lista av riktmärken, utan snarare omfattar konkreta 
åtgärder för att främja det fullständiga uppnåendet av Bolognaprocessens mål på alla 
universitet och i alla medlemsstater.


