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Návrh usnesení (čl. 157 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A7-0035/2012 

Usnesení Evropského parlamentu o příspěvku evropských orgánů ke konsolidaci 

a pokroku v rámci boloňského procesu 

Evropský parlament, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, a zejména na její článek 26, 

– s ohledem na článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 14, 

– s ohledem na sorbonnskou Společnou deklaraci o harmonizaci výstavby Evropského 
systému vysokého školství, kterou dne 25. května 1998 podepsali v Paříži příslušní čtyři 
ministři z Francie, Německa, Itálie a Spojeného království (Sorbonnská deklarace)1, 

– s ohledem na společnou deklaraci, kterou dne 19. června 1999 podepsali v Boloni ministři 
školství z 29 evropských zemí (Boloňská deklarace)2, 

– s ohledem na sdělení, které vydala konference ministrů odpovědných za vysoké školství 
dne 19. května 2001 v Praze, 

– s ohledem na sdělení, které vydala konference ministrů odpovědných za vysoké školství 
ve dnech 28.–29. dubna 2009 v Lovani a Louvain-la-Neuve3, 

                                                 
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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– s ohledem na prohlášení z Budapešti a Vídně ze dne 12. března 2010, které přijali ministři 
školství ze 47 zemí a kterým byl oficiálně zaveden Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání (EHEA)1, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 
o uznávání odborných kvalifikací2, 

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. září 2005 pro 
usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných 
pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění 
vědeckého výzkumu3, 

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. února 2006 o další 
evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání4, 

– s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 
o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení5, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské 
spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020)6, 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 26. listopadu 2009 o rozvoji úlohy vzdělávání v rámci 
plně fungujícího znalostního trojúhelníku7; 

– s ohledem na závěry Rady ze dne 11. května 2010 o internacionalizaci vysokoškolského 
vzdělávání8, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 28. června 2011 o politikách snížení míry 
předčasného ukončování školní docházky9, 

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 28. června 2011 nazvané „Mládež v pohybu – 
podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání“10, 

– s ohledem na zprávu nazvanou „Vysokoškolské vzdělávání v Evropě 2009: vývoj 
v boloňském procesu “ (Eurydice, Evropská komise, 2009)11, 

– s ohledem na zprávu nazvanou „Zaostřeno na strukturu vysokého školství v Evropě 2010: 
dopad boloňského procesu “ (Eurydice, Evropská komise, 2010)1, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 
2 Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22, oprava v Úř. věst. L 271, 16.10.2007, s. 18, oprava v Úř. věst. L 93, 4.4.2008, 
s. 28. 
3 Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 23. 
4 Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 60. 
5 Úř. věst. C 111, 6.5.2008, s. 1. 
6 Úř. věst. C 119, 28.5.2009, s. 2. 
7 Úř. věst. C 302, 12.12.2009, s. 3. 
8 Úř. věst. C 135, 26.5.2010, s. 12. 
9 Úř. věst. C 191, 1.7.2011, s. 1. 
10 Úř. věst. C 199, 7.7.2011, s. 1. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf 
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– s ohledem na průzkum Eurobarometru z roku 2007 o reformě vysokoškolského vzdělávání 
provedený mezi pedagogy2, 

– s ohledem na průzkum Eurobarometru z roku 2009 o reformě vysokoškolského vzdělávání 
provedený mezi studenty3, 

– s ohledem na publikaci Eurostatu ze dne 16. dubna 2009 nazvanou „Boloňský proces ve 
vysokoškolském vzdělávání v Evropě – klíčové ukazatele v sociální oblasti a v oblasti 
mobility“4, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. září 2008 o boloňském procesu a mobilitě studentů5, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

A. vzhledem k tomu, že cíle boloňského procesu – snazší možnost přestěhovat se z jedné 
země do druhé za dalším studiem nebo prací, zvýšení přitažlivosti evropského 
vysokoškolského vzdělávání tak, aby do Evropy přicházel studovat nebo pracovat velký 
počet osob pocházejících z neevropských zemí, vytvoření Evropského prostoru vysokého 
školství, který by Evropě poskytl pevnou a kvalitní základnu špičkových znalostí 
a umožnil její mírový a tolerantní rozvoj – zůstávají aktuální, je však třeba provést 
posouzení a hodnocení a shrnout úspěchy a neúspěchy v souvislosti s uvedenými cíli; 

B. vzhledem k tomu, že instituce poskytující vysokoškolské vzdělání mají pro vzdělávání 
jednotlivců zásadní význam; vzhledem k tomu, že úlohou vysokoškolského vzdělávání je 
nabízet všem bez jakékoli diskriminace takové prostředí pro vzdělávání, jež podporuje 
samostatnost, tvořivost a zhodnocení znalostí; 

C. vzhledem k tomu, že univerzity jsou významnou, již téměř tisíciletou součástí evropského 
dědictví, jejíž význam pro rozvoj společnosti nelze omezit jen na hospodářský přínos 
a jejíž rozvoj nemůže být podmíněn pouze hospodářskými potřebami; 

D. vzhledem k tomu, že právo na vzdělání je základní hodnotou Evropské unie a že za jeho 
uplatňování zodpovídají členské státy; 

E. vzhledem k tomu, že Evropská unie musí hrát důležitou úlohu při vytváření Evropského 
prostoru vysokoškolského vzdělávání a musí podporovat úsilí a spolupráci členských států 
v tomto směru; 

F. vzhledem k tomu, že většina zemí boloňského procesu uplatňuje třístupňovou strukturu 
vysokého školství; vzhledem k tomu, že tato struktura vede k rychlé profesionalizaci 
a k soupeření v oblasti vzdělávání, které se zaměřuje na přizpůsobení se okamžitým 
požadavkům „trhu“ na úkor znalostí; vzhledem k tomu, že tento stav neumožnil snazší 

                                                                                                                                                         
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF 
5 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 18. 
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profesní začlenění absolventů a získání stabilního zaměstnání; vzhledem k tomu, že 
uvedená reforma významně ovlivnila kvalitu vzdělávání a výzkumu; 

G. vzhledem k tomu, že nezaměstnanost mladých lidí nadále stoupá a že většina mladých, 
včetně absolventů vysokých škol, musí, dříve než získají stálé zaměstnání, projít 
„obdobím nejistoty“, které trvá několik měsíců či let, kdy mladí lidé vykonávají několik 
stáží, dočasná zaměstnání nebo zaměstnání, která neodpovídají jejich kvalifikaci; 

H. vzhledem k tomu, že mobilita musí být dostupná pro všechny a je jedním z cílů reformy 
vysokoškolského vzdělávání; vzhledem k tomu, že v mobilitě stále existují velké 
překážky, pokud jde o sociální práva, finanční možnosti zájemců a kulturně-společenské 
stereotypy, v jejichž důsledku mohou v současnosti mobilitu využívat jen 2 % studentů; 

I. vzhledem k tomu, že je nutné posílit vliv vzdělávání, aby bylo možné zmírnit problémy, 
na něž narážejí studenti i pedagogičtí a administrativní pracovníci; 

J. vzhledem k tomu, že jedním z důležitých úkolů univerzit je umožnit profesionální 
začlenění absolventů prostřednictvím stálého a dobře placeného zaměstnání; 

1. zdůrazňuje, že vzdělávání, včetně vysokoškolského vzdělávání, musí být veřejnou 
službou, která podporuje kulturu, rozmanitost a demokratické hodnoty, připravuje 
studenty na úlohu aktivních občanů a umožňuje osamostatnění jedinců i společenství; 
uznává prvořadý význam vysokoškolského vzdělávání pro rozvoj každé země a celé 
společnosti; 

2. připomíná, že vzdělávání patří do působnosti členských států a že je potřeba finančně 
podporovat vysoké školy formou dostatečných veřejných dotací, které umožní reagovat na 
potřeby obyvatelstva; 

3. zdůrazňuje skutečnost, že jednou z priorit boloňského procesu je zaručit každému 
studentovi zapsanému na evropské univerzitě možnost získat vysokoškolský diplom 
uznávaný ve všech zemích zapojených do tohoto procesu; konstatuje, že těchto cílů 
nebylo dosud dosaženo a že zahájení boloňského procesu a reforem, které s ním souvisí, 
spíše posílilo konkurenci a rozdíly mezi diplomy a vysokými školami a vedlo ke vzniku 
vícerychlostního vzdělávání a vyloučení některých studentů; 

4. konstatuje, že v zemích, v nichž je uplatňován boloňský proces, většinou pokleslo 
zastoupení akademické obce v rozhodovacích orgánech, zejména pokud jde o studenty, ve 
prospěch hospodářských subjektů, především velkých společností; 

5. žádá, aby bylo provedeno hodnocení a celkové posouzení boloňského procesu a shrnutí 
úspěchů a neúspěchů v souvislosti s uvedenými cíli; zdůrazňuje, že třeba zohledňovat 
obtíže, překážky a nedorozumění, s nimiž se proces setkává, a to i v univerzitním 
prostředí, a rozvíjet kvalitní vzdělávání dostupné všem;  

6. vyjadřuje politování nad skutečností, že kredity jsou v evropském systému přenosu 
a akumulace kreditů (ECTS) pojímány jako soubor obecných kompetencí, který odpovídá 
pouze potřebám trhu, zatímco by bylo třeba studentům umožnit, aby prohlubovali své 
znalosti v souladu s předměty, které si zvolili; 
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7. bere v úvahu tzv. „třetí úkol“ univerzit vůči společnosti; zdůrazňuje, že tento úkol se 
nesmí plnit na úkor vzdělávacích a výzkumných institucí, které často musí nést značné 
náklady na řízení související s marketingem jejich výzkumné činnosti, a žádá, aby příjmy 
institucí z těchto činností byly určeny na sociální rozměr vzdělávání; 

8. připomíná, že rozpočty na vzdělávání jsou investicemi do budoucnosti; je tedy proti 
výraznému snižování rozpočtů v oblasti vzdělávání v některých členských státech a proti 
neustálému zvyšování školného, což vede k masovému zvyšování počtu studentů, kteří se 
ocitli v nejisté situaci, jsou zadluženi a nuceni vykonávat placená zaměstnání, aby mohli 
financovat svá studia; domnívá se, že tato situace má negativní dopad na posilování 
sociálního rozměru vzdělávání, a připomíná, že je třeba poskytovat univerzitám 
dostatečné veřejné finanční prostředky umožňující jim plnit jejich poslání; 

9. zdůrazňuje, že je důležité posilovat opatření, jejichž cílem je zaručit přístup 
k vysokoškolskému vzdělávání, studiu a profesnímu začlenění všech, a to bez jakékoli 
diskriminace; zdůrazňuje, že to je možné pouze v rámci veřejného, bezplatného 
a nekonfesního veřejného školství; 

10. žádá členské státy, aby v současné hospodářské a sociální krizi zmrazily zápisné, aby 
nevznikla další překážka, která by většímu počtu osob zabránila v přístupu na vysokou 
školu; žádá Unii a členské státy, aby posílily rozpočty v oblasti vzdělávání, zejména 
pokud jde o stipendia a sociální dávky; 

11. je znepokojen situací studentů ze třetích zemí, kteří jsou často ve velmi nejisté situaci, a to 
jak v průběhu studia, tak po jeho ukončení; zdůrazňuje, že „přitažlivost“ vysokých škol 
v Evropě spočívá rovněž v přijímacích kapacitách pro tyto studenty, bez ohledu na jejich 
státní příslušnost; žádá proto všechny členské státy, aby začaly řešit právní postavení 
všech studentů zapsaných na univerzitách; 

12. vyzývá členské státy, aby zvážily možnost vytvořit zvláštní sociální status pro mladé lidi, 
který by jim zaručoval samostatnost (přístup k bydlení, schopnost hradit své potřeby, 
dostupnost sportu, kultury a volnočasových aktivit), a aby zavedly systémy sociálních 
dávek, zejména pro mladé lidi, kteří dosud studují nebo hledají první zaměstnání; 

13. vyzývá EU, členské státy a univerzity, aby podporovaly zahájení většího počtu programů 
výměn, zavedly mechanismy na poskytování informací a finanční a administrativní 
podpory všem studentům, akademickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům, aby tak 
podpořily strukturované toky mobility, a aby podporovaly tyto programy přiměřenými 
a dostatečnými finančními prostředky, které by byly poskytovány na základě sociálních 
kritérií; 

14. vyzývá, aby byla zvláštní pozornost věnována konkrétním problémům, které se týkají 
osnov humanitních oborů; zdůrazňuje nezbytnost zapojit celou akademickou obec, 
zejména studenty, učitele a výzkumné pracovníky, do přípravy cyklů vysokoškolského 
studia;  

15 nesouhlasí s vytvářením „znalostních aliancí“ a „aliancí oborových kompetencí“, v jejichž 
rámci vypracovávají vysoké školy společně s podniky programy, které „mají předcházet 
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nedostatečným kompetencím“; zdůrazňuje, že tyto programy urychlují profesionalizaci 
vzdělávání a podřizují ho zájmům velkých společností, čímž vzdělávání redukují na zboží;  

16. poukazuje na zvláštní potřeby bakalářského stupně vzdělání, jeho osnov a zaměstnání, 
které umožňuje získat; v tomto ohledu zdůrazňuje nutnost přistoupit k cíleným opatřením 
a zlepšit spolupráci mezi univerzitami, státem a místními orgány s cílem zlepšit možnosti 
profesního začlenění budoucích absolventů a získání stabilního a dobře placeného 
zaměstnání odpovídajícího jejich kvalifikaci; 

17. zdůrazňuje, že je nutné zachovat rozmanitost oborů, vzdělávání, pedagogických metod 
a univerzitních systémů v Evropské unii; domnívá se, že je proto nezbytné zachovat 
vnitrostátní rámec kvalifikací a současně je nutné prosazovat vzájemné uznávání diplomů 
a kvalifikací mezi členskými státy; 

18. zdůrazňuje, že instituce poskytující vysokoškolské vzdělávání musí hrát klíčovou úlohu 
v potřebném zajištění profesní kariéry a musí umožňovat, aby se zaměstnanci, kteří přišli 
o zaměstnání, nebo jimž skončila pracovní smlouva, vrátili ke vzdělávání; musí rovněž 
podporovat zvolenou mobilitu a profesní postup ke stabilním a dobře placeným 
zaměstnáním; 

19. nesouhlasí s iniciativou Komise směřující k vytvoření komplexního nástroje pro 
hodnocení institucí poskytujících vysokoškolské vzdělávání, protože se domnívá, že 
uvedený nástroj nezohledňuje rozmanitost oborů a vzdělávání a jazykovou rozmanitost 
vysokoškolských publikací; domnívá se, že tento způsob hodnocení představuje 
významné riziko, pokud jde o soupeření institucí a forem vzdělávání; zdůrazňuje, že je 
třeba, aby instituce mezi sebou spolupracovaly a zaměřily se přitom na výměnu 
a zhodnocení znalostí a výzkumu; 

20. vyzývá členské státy a instituce poskytující vysokoškolské vzdělávání, aby vytvářely nové 
programy spolupráce a výzkumu založené na společných zájmech, které sdílejí 
s institucemi ze třetích zemí, zejména s těmi, které se nacházejí v oblastech konfliktů, 
a aby umožnily jejich studentům přístup k vysokoškolskému vzdělání, a to bez jakékoli 
diskriminace; navrhuje zejména, aby byla vytvořena partnerství mezi univerzitami EU 
a palestinskými univerzitami; žádá Komisi, aby tento typ programů podporovala; 

o 
o o 

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států. 

Or. fr 

 
 


