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Процесът от Болоня 
2011/2180(INI) 

Предложение за резолюция (член 157, параграф 4 от Правилника), с цел 

заместване на предложението за незаконодателна резолюция A7–0035/2012 

Резолюция на Европейския парламент относно приноса на европейските 

институции за консолидацията и напредъка в рамките на процеса от Болоня 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и по-специално член 
26 от нея, 

– като взе предвид член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално 
член 14 от нея, 

– като взе предвид Сорбонската съвместна декларация за хармонизиране на 
архитектурата на европейското висше образование, подписана на 25 май 1998 г. в 
Париж от четиримата компетентни министри на Франция, Германия, Италия и 
Обединеното кралство (Сорбонска декларация)1, 

– като взе предвид Съвместната декларация, подписана в Болоня на 19 юни 1999 г. от 
министрите на образованието на 29 европейски държави (Болонска декларация)2, 

– като взе предвид комюникето от конференцията на европейските министри, 
отговарящи за висшето образование, проведена на 19 май 2001 г. в Прага, 

– като взе предвид комюникето от конференцията на европейските министри, 
отговарящи за висшето образование, проведена на 28-29 април 2009 г. в Льовен и 
Лувен-ла-ньов 3, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf. 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf. 
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf. 
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– като взе предвид Декларацията от Будапеща и Виена от 12 март 2010 г., приета от 
министрите на образованието на 47 държави, която официално постави началото на 
Европейското пространство за висше образование1, 

– като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации2, 

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 
28 септември 2005 г. за улесняване на издаването от държавите членки на единни 
визи за краткосрочно пребиваване за изследователи от трети страни, пътуващи в 
рамките на Общността с цел провеждане на научни изследвания3, 

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 
февруари 2006 г. относно по-нататъшно европейско сътрудничество при 
осигуряване на качеството в областта на висшето образование4, 

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 
2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за учене през целия 
живот5, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическата 
рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението („ЕСЕТ 2020“)6, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно развитие на 
ролята на образованието в рамките на пълноценно функциониращ триъгълник на 
знанието7, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно 
интернационализацията на висшето образование8, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 28 юни 2011 г. относно политики за 
намаляване на преждевременното напускане на училище9, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 28 юни 2011 г., озаглавена „Младежта в 
движение — насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“10; 

– като взе предвид доклада, озаглавен „Висшето образование в Европа 2009 г.: 
напредък на процеса от Болоня“ („Евридика“, Европейска комисия, 2009 г.)1, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр.. 22, Поправка ОВ L 271, 16.10.2007 г., стр. 18, Поправка ОВ L 93, 4.4.2008 г., 
стр. 28. 

3 ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 23. 
4 ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 60. 
5 ОВ С 111, 6.5.2008 г., стр. 1. 
6 ОВ С 119, 28.5.2009 г., стр.2. 
7 ОВ С 302, 12.12.2009 г., стр.3. 
8 ОВ С 135, 26.5.2010 г., стр.12. 
9 ОВ С 191, 1.7.2011 г., стр. 1. 
10 ОВ С 199, 7.7.2011 г., стр. 1. 
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– като взе предвид доклада, озаглавен „Фокус върху висшето образование в Европа 
2010 г.: влияние на процеса от Болоня“ („Евридика“, Европейска комисия, 2010 г.)2, 

– като взе предвид проучването на Евробарометър относно реформата във висшето 
образование, проведено сред преподаватели през 2007 г.3, 

– като взе предвид проучването на Евробарометър относно реформата във висшето 
образование, проведено сред студенти през 2009 г.4, 

– като взе предвид публикацията на Евростат от 16 април 2009 г., озаглавена 
„Процесът от Болоня във висшето образование в Европа – ключови индикатори за 
социалното измерение и мобилността“5, 

– като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно Болонския 
процес и мобилността на студентите6, 

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

A. като има предвид, че обявените цели на процеса от Болоня – а именно, че 
движението от една държава в друга с цел обучение или работа следва да бъде 
улеснено, че привлекателността на европейското висше образование следва да се 
увеличи, така че и много хора от страни извън Европа да идват да учат и / или 
работят в Европа, че европейското пространство за висше образование следва да 
предоставя на Европа солидна, висококачествена и модерна база от знания и да 
осигурява по-нататъшното развитие на Европа като стабилно, мирно и толерантно 
общество – продължават да бъдат актуални, но е необходимо да се извърши оценка 
и да се направи равносметка, цел да се установи какви успехи и неуспехи е имало 
по отношение на поставените цели; 

Б. като има предвид, че висшите учебни заведения играят съществена роля в 
индивидуалното обучение; като има предвид, че ролята на висшето образование е 
да осигури учебна среда, отворена за всички, без дискриминация, която насърчава 
независимостта, творчеството и оптималното оползотворяване на знанията; 

В. като има предвид, че университетът е важно достижение с почти хилядолетна 
история, чието значение като двигател на прогреса на обществото не може да бъде 
сведено до приноса му към икономиката и чието развитие не бива да зависи 
единствено от икономическите потребности; 

Г. като има предвид, че правото на образование е основна ценност на Съюза и че 
прилагането на практика на тази ценност е отговорност на държавите членки; 

                                                                                                                                                         
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
2 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf. 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
4 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf. 
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF. 
6 OВ С 8 Е, 14.1.2010 г., стр. 18. 
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Д. като има предвид, че Европейският съюз има ключова роля за създаването на 
европейско пространство за висше образование чрез подкрепа на усилията на 
държавите членки и сътрудничеството между тях в тази област; 

Е. като има предвид, че тристепенната структура се прилага от повечето от държавите 
– участнички в процеса от Болоня; като има предвид, че това доведе до бърза 
промяна във фокуса на преподаване и създаването на конкуренция между 
образователните системи, с тенденция за адаптиране към непосредствените нужди 
на „пазара“ в ущърб на знанието; като има предвид, че това не успя да допринесе за 
осигуряване на трайна заетост на завършилите висше образование;  като има 
предвид, че качеството на преподаване и научноизследователската дейност са силно 
засегнати от тази реформа; 

Ж. като има предвид, че безработицата сред младите хора продължава да расте и че по-
голямата част от младите хора, включително и завършилите висше образование, 
преди да намерят стабилна работа трябва да преминат през период на „несигурна 
заетост“ с продължителност от няколко месеца или години, като например 
множество стажове, несигурни работни места или работни места, за които те са 
свръхквалифицирани предвид на академичните им степени; 

З. като има предвид, че мобилността трябва да бъде достъпна за всички и че тя е една 
от обявените цел на реформата на висшето образование; като има предвид, че все 
още има значителни пречки пред мобилността под формата на социални права, 
финансова възможност на заинтересованите лица и социокултурни стереотипи, като 
понастоящем едва 2 % от студентите могат да се възползват от мобилността; 

И. като има предвид, че масовият характер на образованието трябва да бъде укрепен с 
цел да се намалят проблемите, с които се сблъскват студентите, преподавателите и 
административния персонал; 

Й. като има предвид, че една от важните задачи на университета е да подпомогне 
завършилите висше образование при професионалната им интеграция за намиране 
на стабилна, добре платена работа; 

1. подчертава, че образованието, включително и висшето образование, трябва да бъде 
публична услуга, която насърчава културата, многообразието и демократичните 
ценности, подготвя студентите да станат активни граждани и дава възможност за 
индивидуална и колективна еманципация;  признава първостепенното значение на 
висшето образование за развитието на всяка една страна и на обществото като цяло; 

2. припомня, че образованието е отговорност на държавите членки и че е важно 
висшите учебни заведения да получат финансова подкрепа чрез предоставяне на 
достатъчно публични средства, които да позволят да се отговори на нуждите на 
хората; 

3. подчертава факта, че един от установените приоритети в рамките на процеса от 
Болоня е на всеки студент, записан в европейски университет, да се осигури 
възможността да получи квалификация, която да бъде призната във всяка една 
държава, участваща в процеса; отбелязва, че тези цели все още не са постигнати и 
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че прилагането на процеса от Болоня и на реформите, които го съпътстват, по-скоро 
е насърчило въвеждането на конкуренция и йерархия сред академични степени и 
учебни заведения, създаването на образование с различна скорост, както и 
изключването на някои студенти; 

4. отбелязва, че в държавите, в които се прилага процесът от Болоня, той най-често е 
довел до намаляване на представителството на академичната общност и преди 
всичко на студентите в управляващите органи в полза на стопанските субекти, по-
специално на големите предприятия; 

5. призовава за извършване на оценка и цялостен преглед на процеса от Болоня, с цел 
да се установи какви успехи и неуспехи е имало по отношение на обявените цели;  
подчертава необходимостта да се вземат предвид трудностите, пречките и 
неразбирането, срещани – включително в университетите – при усилията за 
разработване на качествено образование, достъпно за всички;  

6. изразява съжаление, че кредитите в Европейската система за трансфер и натрупване 
на кредити (ECTS) са структурирани като набор от основни умения, които 
отговарят единствено на потребностите на пазара, докато напротив следва да 
позволяват на студентите да задълбочават своите познания по предметите, които са 
избрали; 

7. отбелязва „третата задача“ на университетите, насочена към обществото; 
подчертава, че тази задача не трябва да се осъществява за сметка на учебните 
заведения и научноизследователските институции, които често са принудени да 
извършат многобройни разходи за управление, свързани с предлагането на пазара 
на научноизследователските дейности, и призовава приходите, които те получават 
от тези дейности, да бъдат използвани с цел да допринесат за социалното измерение 
на образованието; 

8. припомня, че бюджетите за образование са инвестиции в бъдещето; следователно се 
противопоставя на сериозните съкращения на бюджетите в сферата на 
образованието в някои държави членки, както и на непрекъснатото повишаване на 
учебните такси, което води до драстично нарастване на броя на студентите в 
затруднено положение, които имат финансови задължения и трябва да работят, за да 
финансират своето обучение; счита, че тези явления имат отрицателно отражение 
върху укрепването на социалното измерение на образованието и припомня 
необходимостта от подходящо публично финансиране, за да могат университетите 
да изпълняват своите задачи; 

9. подчертава значението на засилването на мерките, целящи да гарантират условията 
за достъп до висше образование, завършване на курсове и професионална 
интеграция на всички, без никаква дискриминация; подчертава факта, че това е 
възможно единствено в рамките на система за висше образование, което е 
публично, безплатно и със светски характер; 

10. призовава държавите членки, в настоящия период на икономическа и социална 
криза, да замразят таксите за кандидатстване, за да избегнат тяхното превръщане в 
допълнителна пречка за достъпа на възможно най-голям брой студенти до висшето 
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образование; призовава Съюза и държавите членки да предвидят увеличаване на 
своите бюджети в областта на образованието, по-специално по отношение на 
стипендиите и заемите; 

11. изразява загриженост относно положението на студентите от трети страни, чието 
пребиваване често е свързано с особено несигурно положение по време на 
обучението и след него; подчертава факта, че „непривлекателността“ на висшето 
образование в Европа се крие и в капацитета за прием на тези студенти, независимо 
от тяхната националност; следователно призовава държавите членки да сложат 
начало на процес на узаконяване на пребиваването на всички студенти, записани в 
университети; 

12. призовава държавите членки да разгледат възможността за създаване на 
специфичен социален статут за младите хора, с цел да се гарантира тяхната 
автономност (достъп до жилищно настаняване, възможност да се издържат сами, 
достъп до спортни дейности, до културния живот и развлеченията в свободното 
време) и да създадат системи за отпускане на заеми, особено за младите хора, които 
следват, или които търсят своята първа работа; 

13. призовава Съюза, държавите членки и университетите да насърчават откриването 
на програми за обмен за възможно най-голям брой участници, като създадат 
механизми за информация и за предоставяне на финансова и административна 
подкрепа за всички студенти, университетски преподаватели и служители с цел 
насърчаване на структурираната мобилност, и чрез укрепване на тези програми 
посредством подходящо и по-голямо финансиране въз основа на социални 
критерии; 

14. призовава за това, да се обърне специално внимание на специфичните проблеми, 
свързани с учебните планове за хуманитарните дисциплини; подчертава 
необходимостта от ангажиране на академичната общност като цяло, и по-специално 
на студентите, преподавателите и научните работници, при разработването на 
различните етапи от университетското образование;  

15 противопоставя се на „съюзите на знанието“ и на „съюзите на уменията по 
сектори“, в рамките на които висшите учебни заведения и предприятията изготвят 
общи програми, „за да се насочат към сферите с недостиг на умения“; подчертава 
факта, че тези програми поставят акцент върху бързата професионализация на 
образованието, неговото подчиняване на интересите на големите предприятия и 
свеждането на образованието до неговия стопански аспект;  

16. обръща внимание на специалните нужди на бакалавърската степен, учебните 
планове за тази степен и перспективите за заетост, които тя предлага; във връзка с 
това подчертава необходимостта от предприемане на конкретни мерки и от по-
ефективно сътрудничество между университетите, държавата и местните органи на 
управление с цел увеличаване на възможностите пред бъдещите висшисти за 
намиране на стабилна, добре платена работа, съответстваща на тяхната степен на 
квалификация; 
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17. подчертава необходимостта да се запази разнообразието от дисциплини, форми на 
обучение, педагогически методи и университетски системи в Европейския съюз; 
счита, че за тази цел е необходимо запазването на национална рамка за дипломите, 
като същевременно се насърчава взаимното признаване на дипломите и 
квалификацията във всички държави членки; 

18. подчертава, че висшите учебни заведения трябва да изпълняват ключова роля по 
отношение на необходимостта от осигуряване на професионалното развитие, като 
дават възможност за връщане към обучението на тези, които са изправени пред 
вероятността да загубят работата си или чийто трудов договор изтича, и като 
насърчават съзнателната мобилност, както и професионалното развитие, водещи до 
стабилна и добре платена заетост; 

19. възразява срещу инициативата на Комисията да започне използването на 
многоизмерен инструмент за оценка на висшите учебни заведения, тъй като счита, 
че той не взема под внимание разнообразието на дисциплините, формите на 
обучение и езиковото многообразие на академичните публикации; счита, че този 
тип класификация води до сериозна опасност от въвеждане на конкуренция между 
учебните заведения и формите на обучение; подчертава необходимостта от 
сътрудничество между учебните заведения, като акцентът се поставя върху обмена 
и използването на знания и научни изследвания; 

20. призовава държавите членки и висшите учебни заведения да създадат нови 
програми за сътрудничество и научни изследвания въз основа на взаимните 
интереси, споделени с предприятия от трети страни, по-специално тези, които се 
намират в зони на конфликти, с цел на студентите от тези страни да се предостави 
достъп до висше образование и обучение без каквато и да е дискриминация; 
предлага конкретно създаването на партньорства между университетите в Съюза и 
палестинските университети;  призовава Комисията да подкрепя този вид програми; 

o 
o o 

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на съответно на 
Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

Or. fr 


