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Europa-Parlamentets beslutning om EU-institutionernes bidrag til konsolidering og 

udvikling af Bolognaprocessen 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder, især artikel 26,  

– der henviser til artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, især 

artikel 14,  

– der henviser til Sorbonnefælleserklæringen om harmonisering af opbygningen af den 

videregående uddannelse i Europa, som de fire ansvarlige ministre fra Frankrig, Tyskland, 

Italien og Det Forenede Kongerige undertegnede den 25. maj 1998 i Paris 

(Sorbonneerklæringen)
1
, 

– der henviser til den fælleserklæring, som undervisningsministrene fra 29 europæiske lande 

undertegnede i Bologna den 19. juni 1999 (Bolognaerklæringen)
2
, 

– der henviser til det kommuniké, der blev offentliggjort af konferencen af ministre med 

ansvar for videregående uddannelse den 19. maj 2001 i Prag, 

– der henviser til det kommuniké, der blev offentliggjort af konferencen af ministre med 

ansvar for videregående uddannelse den 28. og 29. april 2009 i Louvain og Louvain la 

Neuve
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/SORBONNE_DECLARATION1.pdf. 
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– der henviser til Budapest-Wien-erklæringen af 12. marts 2010, som blev vedtaget af 

udenrigsministrene fra 47 lande, og som officielt lancerede det europæiske område for 

videregående uddannelse (EHEA)
1
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 

om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
2
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 28. september 2005 om 

lettelse af medlemsstaternes udstedelse af ensartede visa til kortvarigt ophold for forskere 

fra tredjelande, som rejser inden for Fællesskabet med henblik på videnskabelig 

forskning
3
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 15. februar 2006 om 

yderligere europæisk samarbejde vedrørende kvalitetssikring inden for videregående 

uddannelser
4
, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering 

af den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF-LLL)
5
, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det 

europæiske samarbejde på uddannelsesområdet ("ET 2020")
6
, 

– der henviser til konklusioner vedtaget af Rådet den 26. november 2009 om udvikling af 

uddannelsessystemernes rolle i en fuldt fungerende videntrekant
7
, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 11. maj 2010 om internationalisering af højere 

uddannelse
8
, 

– der henviser til Rådets henstilling af 28. juni 2011 om politikker, som skal mindske 

skolefrafald
9
, 

– der henviser til Rådets henstilling af 28. juni 2011 med titlen "Unge på vej – flere unge i 

læringsmobilitet"
10
, 

– der henviser til rapporten "Higher Education in Europe 2009: Developments in the 

Bologna Process" (Eurydice, Kommissionen, 2009)
11
, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf. 
2 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22, korrigendum EUT L 271 af 16.10.2007, s. 18, korrigendum EUT L 93 af 

4.4.2008, s. 28. 
3 EUT L 289 af 3.11.2005, s. 23. 
4 EUT L 64 af 4.3 2006, s. 60. 
5 EUT C 111 af 6.5.2008, s. 1. 
6 EUT C 119 af 28.5 2009, s. 2. 
7 EUT C 302 af 12.12 2009, s. 3. 
8 EUT C 135 af 26.5 2010, s. 12. 
9 EUT C 191 af 1.7 2011, s. 1. 
10 EUT C 199 af 7.7 2011, s. 1. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
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– der henviser til rapporten "Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the 

Bologna Process" (Eurydice, Kommissionen, 2010)
1
, 

– der henviser til Eurobarometers 2007-undersøgelse blandt undervisere om reform af 

videregående uddannelser
2
, 

– der henviser til Eurobarometers 2009-undersøgelse blandt studerende om reform af 

videregående uddannelser
3
, 

 

– der henviser til Eurostat-publikationen af 16. april 2009 med titlen "The Bologna Process 

in Higher Education in Europe – Key indicators on the social dimension and mobility"
4
, 

– der henviser til sin beslutning af 23. september 2008 om Bolognaprocessen og studerendes 

mobilitet, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, 

A. der henviser til, at målene med Bolognaprocessen – at det skal være nemt at tage til et 

andet land for at studere eller arbejde, at videregående uddannelser i Europa skal blive 

mere attraktive, således at et stort antal personer også fra ikke-europæiske lande kan 

komme til Europa for at studere og/eller arbejde, at det europæiske område for 

videregående uddannelser sikrer Europa et solidt fundament for højt kvalificeret 

specialviden og sikrer, at Europa udvikler sig som et fredeligt og tolerant samfund - fortsat 

gælder, men er det er nødvendigt med evaluering og med en statusopgørelse for at få et 

overblik over succeshistorier og fiaskoer i forhold til de opstillede mål; 

B. der henviser til, at de videregående uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle for det 

enkelte menneskes uddannelse; der henviser til, at de videregående uddannelsers rolle går 

ud på at tilbyde et uddannelsesmiljø, som er åbent for alle uden forskelsbehandling, og 

som fremmer selvstændighed, kreativitet og udnyttelse af viden; 

C. der henviser til, at universiteterne er en vigtig, næsten tusind år gammel landvinding, hvis 

betydning for samfundets fremgang ikke kan indskrænkes til deres bidrag til 

samfundsøkonomien, og hvis udvikling ikke kun må afhænge af de økonomiske behov; 

D. der henviser til, at retten til uddannelse er en grundlæggende unionsværdi, og at det er 

medlemsstaternes ansvar at sikre, at denne værdi omsættes til praksis; 

E. der henviser til, at Den Europæiske Union spiller en central rolle i forbindelse med 

etableringen af det europæiske område for videregående uddannelse ved at yde støtte til 

medlemsstaternes indsats og samarbejde på dette område; 

F. der henviser til, at strukturen med tre universitetsgrader anvendes af de fleste 

Bolognalande; der henviser til, at dette hurtigt har ført til, at undervisningsfokusset har 

flyttet sig fra at være rettet mod tilegnelse af viden og i stedet er rettet mod en hastig 

                                                 
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
4 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF. 
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tilpasning til erhvervslivets krav og konkurrence mellem uddannelserne; der henviser til, 

at dette ikke har forbedret akademikernes adgang til faste job; der henviser til, at reformen 

også har ramt undervisningskvaliteten og forskningen hårdt; 

G. der henviser til, at ungdomsarbejdsløsheden fortsætter med at stige, og at flertallet af de 

unge, herunder dem med videregående uddannelser, inden de kan få en fast stilling, må 

udstå måneders eller års usikkerhed med praktikperioder, midlertidige ansættelser og 

underkvalificeret ansættelse i forhold til deres uddannelser; 

H. der henviser til, at mobilitet bør være en mulighed for alle og er et af målene for reformen 

af videregående uddannelse; der henviser til, at der fortsat er betydelige hindringer for 

mobilitet, f.eks. sociale rettigheder, den enkeltes finansielle kapacitet og sociokulturelle 

stereotyper, hvilket betyder, at det i øjeblikket kun er 2 % af de studerende, der kan 

udnytte denne mulighed; 

I. der henviser til, at masseuddannelserne må styrkes for at undgå de problemer, som 

studerende, undervisere og administrativt personale oplever; 

J. der henviser til, at en af universitetets vigtige opgaver er at bibringe akademikere de 

nødvendige færdigheder til at finde et stabilt og vellønnet job; 

1. understreger, at uddannelse, inklusive videreuddannelse, bør være en offentlig tjeneste, 

som fremmer kultur, mangfoldighed og demokratiske værdier, bereder de studerende til at 

blive aktive borgere og muliggør individuel og kollektiv frigørelse; anerkender de 

videregående uddannelsers afgørende betydning for hvert enkelt lands udvikling og for 

samfundet i sin helhed; 

2. påpeger, at uddannelse er et ansvar, der påhviler medlemsstaterne, og at det er vigtigt, at 

der ydes finansiel støtte til de videregående uddannelsesinstitutioner i form af offentlige 

midler i et omfang, der modsvarer befolkningernes behov; 

3. understreger, at en af prioriteringer under Bolognaprocessen går ud på at sikre, at alle 

studerende, der er indskrevet på et europæisk universitet, får mulighed for at erhverve en 

eksamen, der er anerkendt i alle de medlemsstater, der deltager i processen; konstaterer, at 

disse mål endnu ikke er nået, og at gennemførelsen af Bolognaprocessen og de ledsagende 

reformer snarere har ført til konkurrence mellem og afstedkommet en hierarkisk inddeling 

af eksamener og uddannelsesinstitutioner, indførelse af undervisning i flere hastigheder og 

udelukkelse af nogle studerende; 

4. konstaterer, at i de lande, hvor Bolognaprocessen er blevet gennemført, har den generelt 

medført et fald i universitetsverdenens, navnlig de studerendes, repræsentation i de 

ledende organer til fordel for de økonomiske aktører, navnlig de store virksomheder; 

5. efterlyser en evaluering og en samlet status over Bolognaprocessen for at få et overblik 

over succeshistorier og fiaskoer i forhold til de opstillede mål; understreger, at det er 

nødvendigt, at der tages højde for de problemer, hindringer og misforståelser, der har 

været undervejs, også i universitetsverdenen, for at kunne udvikle en kvalitetsbetonet 

uddannelse med adgang for alle;  
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6. beklager, at meritpointene i det europæiske meritoverførsels- og 

meritakkumuleringssystem (ECTS) er udviklet som en række generelle færdigheder, der 

alene sigter mod at opfylde markedets behov, og mener tvært om, at de bør give de 

studerende mulighed for at uddybe deres færdigheder inden for de emner, de har valgt; 

7. noterer sig universiteternes "tredje opgave" over for samfundet; understreger, at denne 

opgave ikke må udføres på bekostning af uddannelses- og forskningsinstitutionerne, som 

ofte er tvunget til at påtage sig store administrative omkostninger i forbindelse med 

kommercialiseringen af forskningsaktiviteter, og opfordrer til, at de indtægter, som 

institutionerne opnår fra disse aktiviteter, afsættes til den sociale dimension af uddannelse; 

8. påpeger, at uddannelsesbudgetter er en investering i fremtiden; rejser som følge heraf 

indsigelse mod de betydelige budgetnedskæringer på undervisningsområdet i de fleste 

medlemsstater og den stadige forhøjelse af skolepengene, der fører til en massiv forøgelse 

af antallet af sårbare og forgældede studerende, som er nødt til at arbejde for at finansiere 

deres studier;  mener, at denne udvikling indvirker negativt på bestræbelserne på at 

styrke den sociale dimension af uddannelse, og påpeger, at det er nødvendigt med en 

tilstrækkelig offentlig finansiel støtte til universiteterne, hvis de skal kunne varetage deres 

opgaver; 

9. understreger, at det er vigtigt med mere effektive foranstaltninger for at sikre betingelser 

for adgang til videregående udannelse og for adgang til karriereforløb og arbejdsmarkedet, 

der gælder for alle uden forskelsbehandling; understreger, at dette kun er muligt inden for 

rammerne af et offentlig, gratis og sekulært videregående uddannelsessystem; 

 

10. anmoder medlemsstaterne om i den nuværende tid med økonomisk og social krise at 

indefryse indskrivningsgebyrerne for at undgå, at de udgør en yderligere hindring for, at 

det størst mulige antal kan få en videregående uddannelse; opfordrer EU og 

medlemsstaterne til at øge deres uddannelsesbudgetter, navnlig for så vidt angår stipendier 

og støtteordninger; 

11. er bekymret over den særligt sårbare situation, som studerende fra tredjelande ofte 

befinder sig under og efter studierne; understreger, at "attraktionen" ved videregående 

uddannelse i Europa også afhænger af modtagelsesforholdene for disse studerende, uanset 

deres nationalitet; anmoder derfor medlemsstaterne om at indlede legaliseringsprocedurer 

for alle studerende, der er indskrevet på universiteterne; 

12. opfordrer medlemsstaterne til at overveje muligheden af at indføre en særlig social status 

for unge for at sikre dem uafhængighed (adgang til bolig, mulighed for at kunne dække 

fornødenheder, adgang til idræt, kultur og fritidsaktiviteter) og af at indføre 

støtteordninger navnlig for unge, der er under uddannelse, eller som er 

førstegangsjobsøgende;  

13. opfordrer EU, medlemsstaterne og universiteterne til at fremme udvekslingsprogrammer 

for så mange som muligt, til at indføre ordninger for information samt for finansiel og 

administrativ støtte til alle studerende, akademikere og personale for at fremme 

strukturerede mobilitetsstrømme og til at udbygge disse programmer gennem øget 

finansiering baseret på sociale kriterier; 
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14. opfordrer til særlig fokus på de specifikke problemer i forbindelse med 

undervisningsprogrammer for de humanistiske fag; understreger, at det er nødvendigt at 

involvere hele den akademiske verden, navnlig studerende, undervisere og forskere, i 

udviklingen af universitetsuddannelsernes forskellige etaper;  

15 er modstander af "vidensalliancer" og "alliancer for sektorbaserede kvalifikationer", hvor 

videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder i fællesskab udvikler læseplaner 

for at forebygge mangel på kvalifikationer; understreger, at sådanne programmer 

medfører, at undervisningen professionaliseres mere og hurtigere, at den afpasses efter de 

største virksomheders behov, og at den reduceres til en handelsvare;  

16. henleder opmærksomheden på de særlige behov i forbindelse med bachelorgrader, 

studieordningerne for disse grader og bachelorers beskæftigelsesegnethed; understreger i 

denne forbindelse behovet for særlige aktioner og for et mere effektivt samarbejde mellem 

universiteterne, medlemsstaterne og lokalsamfundene om at øge kommende bachelorers 

muligheder for at finde et fast, vellønnet job, der svarer til deres kvalifikationsniveau; 

17. understreger nødvendigheden af at bevare mangfoldigheden af studiegrene, uddannelser, 

pædagogiske metoder og universitetssystemer i EU; mener i denne forbindelse, at det er 

nødvendigt at opretholde nationale rammer for eksamensbeviser og at fremme den 

gensidige anerkendelse af eksamensbeviser og kvalifikationer mellem medlemsstaterne; 

18. insisterer på, at de videregående uddannelsesinstitutioner har en nøglerolle at spille i 

forbindelse med sikring af erhvervskarrierer, idet de bør tillade, at arbejdstagere, der står 

over for at miste deres job, eller hvis ansættelseskontrakt udløber, kan vende tilbage i 

uddannelsessystemet, ligesom de bør fremme frivillig mobilitet og forfremmelse til faste 

og vellønnede job; 

19. modsætter sig Kommissionens initiativ, der går ud på at lancere et flerdimensionalt 

værktøj til rangordning af de videregående uddannelsesinstitutioner, i betragtning af at 

dette værktøj ikke tager højde for mangfoldigheden af studiegrene og uddannelser og den 

sproglige mangfoldighed i universiteternes publikationer; mener, at en sådan rangordning 

indebærer en alvorlig risiko for, at der skabes konkurrence mellem 

uddannelsesinstitutionerne og uddannelserne; understreger nødvendigheden af et 

samarbejde mellem undervisningsinstitutionerne om udveksling og udnyttelse af viden og 

forskning; 

20. opfordrer medlemsstaterne og de videregående undervisningsinstitutioner til at skabe nye 

samarbejds- og forskningsprogrammer med tredjelandes universiteter og til at udvikle nye 

programmer, baseret på gensidige interesser, især i konfliktområder, for at give adgang til 

videregående uddannelse for studerende fra disse lande uden nogen form for 

forskelsbehandling; foreslår i denne forbindelse, at der skabes et partnerskab mellem 

universiteter i EU og palæstinensiske universiteter; anmoder Kommissionen om at støtte 

denne type programmer; 

o 

o o 
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21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

Or. fr 


