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∆ιαδικασία της Μπολόνια 
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Πρόταση ψηφίσµατος (άρθρο 157 παράγραφος 4 του Κανονισµού) για την 

αντικατάσταση της µη νοµοθετικής πρότασης ψηφίσµατος A7-0035/2012 

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τη συµβολή των ευρωπαϊκών 

θεσµικών οργάνων στην ολοκλήρωση και την προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, ιδίως το 

άρθρο 26, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως 

το άρθρο 14, 

– έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη της Σορβόννης σχετικά µε την εναρµόνιση της 

αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που υπογράφηκε 

στις 25 Μαΐου 1998 στο Παρίσι από τους τέσσερις αρµόδιους υπουργούς της Γαλλίας, της 

Γερµανίας, της Ιταλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου (διακήρυξη της Σορβόννης)
1
, 

– έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη που υπογράφηκε στην Μπολόνια στις 19 Ιουνίου 

1999 από τους Υπουργούς Παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών (διακήρυξη της Μπολόνια)
2
, 

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της διάσκεψης των αρµόδιων ευρωπαίων υπουργών σε 

θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εκδόθηκε στις 19 Μαΐου 2001 στην Πράγα, 

– έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εξέδωσε η διάσκεψη των υπουργών που είναι 

αρµόδιοι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στις 28-29 Απριλίου 2009 στη Louvain και τη 

Louvain-la-Neuve
3
, 

                                                 
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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– έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Βουδαπέστης-Βιέννης της 12ης Μαρτίου 2010, που 

εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Παιδείας 47 χωρών, η οποία σήµανε επισήµως την 

έναρξη του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ)
1
, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 

προσόντων
2
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης 

Σεπτεµβρίου 2005 για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων σύντοµης διαµονής 

στους ερευνητές υπηκόους τρίτων χωρών που µετακινούνται για σκοπούς επιστηµονικής 

έρευνας στην Κοινότητα
3
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης 

Φεβρουαρίου 2006, για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της 

ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
4
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 

Απριλίου 2008 σχετικά µε τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών 

προσόντων για τη διά βίου µάθηση
5
, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά µε ένα 

στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης («EΚ 2020»)
6
, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 26ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε 

την ανάπτυξη του ρόλου της εκπαίδευσης σε ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο γνώσης
7
, 

– έχοντας υπόψη τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη 

διεθνοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
8
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 σχετικά µε πολιτικές 

για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
9
, 

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 µε τίτλο «Νεολαία σε 

κίνηση – Προώθηση της µαθησιακής κινητικότητας των νέων»
10
, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση µε τίτλο «Τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη 2009: 

Εξελίξεις στη διαδικασία της Μπολόνια» (Eurydice, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009)
11
, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22, διορθωτικό ΕΕ L 271, 16.10.2007, σ. 18, διορθωτικό ΕΕ L 93, 4.4.2008, σ. 28. 
3 ΕΕ L 289, 3.11.2005, σ. 23. 
4 ΕΕ L 64, 4.3.2006, σ. 60. 
5 ΕΕ C 111, 6.5.2008, σ. 1. 
6 ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2. 
7 ΕΕ C 302, 12.12.2009, σ. 3. 
8 ΕΕ C 135, 26.5.2010, σ. 12. 
9 ΕΕ C 191, 1.7.2011, σ. 1. 
10 ΕΕ C 199, 7.7.2011, σ. 1. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
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– έχοντας υπόψη την έκθεση µε τίτλο «Εστίαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην 

Ευρώπη το 2010: Ο αντίκτυπος της διαδικασίας της Μπολόνια» (Eurydice, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2010)
1
, 

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαροµέτρου του 2007 σχετικά µε τις αντιλήψεις των 

διδασκόντων για τη µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
2
, 

– έχοντας υπόψη την έρευνα του Ευρωβαροµέτρου του 2009 σχετικά µε τις αντιλήψεις των 

φοιτητών για τη µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
3
, 

– έχοντας υπόψη τη δηµοσίευση της Eurostat της 16ης Απριλίου 2009 µε τίτλο «Η 

διαδικασία της Μπολόνια στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη – Βασικοί δείκτες 

σχετικά µε την κοινωνική διάσταση και την κινητικότητα»
4
, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισµά του της 23ης Σεπτεµβρίου 2008 σχετικά µε τη διαδικασία της 

Μπολόνια και την κινητικότητα των φοιτητών
5
, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισµού του, 

A. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι δεδηλωµένοι στόχοι της διαδικασίας της Μπολόνια – να είναι 

εύκολη η µετάβαση από µία χώρα σε άλλη για τη συνέχιση των σπουδών ή για εργασία, 

να αυξηθεί η ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ώστε µεγάλος 

αριθµός ατόµων καταγόµενων από µη ευρωπαϊκές χώρες να έρχονται επίσης να 

σπουδάσουν και/ή να εργαστούν στην Ευρώπη, ο ευρωπαϊκός χώρος της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης να παράσχει στην Ευρώπη µια στερεή βάση προηγµένης γνώσης υψηλής 

ποιότητας και να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη αναπτύσσεται ως ειρηνική και ανεκτική 

κοινότητα - παραµένουν επίκαιροι, αλλά ότι απαιτείται αξιολόγηση και απολογισµός 

προκειµένου να εντοπισθούν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες σε σχέση µε τους 

επιδιωκόµενους στόχους· 

B. λαµβάνοντας υπόψη ότι τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαδραµατίζουν ζωτικό 

ρόλο στην εκπαίδευση των ατόµων· λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης συνίσταται στην προσφορά ενός περιβάλλοντος µάθησης που θα είναι 

προσβάσιµο σε όλους χωρίς καµία διάκριση, θα ευνοεί την αυτονοµία, τη 

δηµιουργικότητα και την αξιοποίηση των γνώσεων  

Γ. λαµβάνοντας υπόψη ότι το πανεπιστήµιο αποτελεί σηµαντικό κεκτηµένο, το οποίο 

υπάρχει εδώ και µία περίπου χιλιετία, η σηµασία του οποίου ως παράγοντα προόδου στην 

κοινωνία δεν είναι δυνατόν να περιορίζεται στη συµβολή του στην οικονοµία και η 

εξέλιξη του οποίου δεν θα µπορούσε να εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από 

οικονοµικές ανάγκες· 

∆. λαµβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωµα στην εκπαίδευση αποτελεί θεµελιώδη αξία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η άσκησή του συνιστά ευθύνη των κρατών µελών· 

                                                 
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 ΕΕ C 8 E, 14.1.2010, σ. 18. 
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E. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 

στη δηµιουργία του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στηρίζοντας εν 

προκειµένω τις προσπάθειες και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών· 

ΣΤ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η δοµή των τριών ακαδηµαϊκών τίτλων εφαρµόζεται από τις 

περισσότερες χώρες της διαδικασίας της Μπολόνια· λαµβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 

αυτή οδηγεί σε ραγδαία επαγγελµατοποίηση και σε µια ανταγωνιστική σχέση των 

συστηµάτων διδασκαλίας, δεδοµένου ότι επιδίωξη είναι η προσαρµογή στις άµεσες 

ανάγκες της «αγοράς» εις βάρος της γνώσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι τούτο δεν επέφερε 

τη διευκόλυνση της επαγγελµατικής ένταξης των πτυχιούχων σε σταθερές θέσεις 

εργασίας· λαµβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας έχει 

επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από αυτή τη µεταρρύθµιση· 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων εξακολουθεί να αυξάνεται και ότι η 

πλειοψηφία των νέων, περιλαµβανοµένων των πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

πριν να καταλήξουν σε µια σταθερή θέση εργασίας, πρέπει επί µήνες ή χρόνια να 

διανύσουν ένα «τούνελ ανασφάλειας», µε αλλεπάλληλες περιόδους πρακτικής άσκησης, 

επισφαλείς θέσεις εργασίας ή θέσεις για τις οποίες απαιτούνται λιγότερα προσόντα σε 

σχέση µε τους τίτλους σπουδών που διαθέτουν· 

H. λαµβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα πρέπει να είναι µια δυνατότητα διαθέσιµη σε όλες 

και όλους και ότι αποτελεί έναν από τους δεδηλωµένους στόχους της µεταρρύθµισης της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης· λαµβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να εγείρονται 

σηµαντικοί φραγµοί στην κινητικότητα όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώµατα, τις 

χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες των ενδιαφεροµένων και τα κοινωνικο-πολιτιστικά 

στερεότυπα, µε αποτέλεσµα σήµερα µόνο το 2% των φοιτητών να µπορεί να επωφεληθεί 

από αυτή· 

Θ. λαµβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η µαζική διάδοση της εκπαίδευσης 

προκειµένου να αµβλυνθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές, καθώς και 

τα µέλη του εκπαιδευτικού και του διοικητικού προσωπικού· 

Ι. λαµβάνοντας υπόψη ότι η επαγγελµατική ένταξη των πτυχιούχων υπό τη µορφή 

σταθερών και ικανοποιητικά αµειβόµενων θέσεων εργασίας είναι µία από τις σηµαντικές 

αποστολές του πανεπιστηµίου· 

1. υπογραµµίζει ότι η εκπαίδευση, περιλαµβανοµένης της τριτοβάθµιας, πρέπει να αποτελεί 

δηµόσια υπηρεσία που προάγει τον πολιτισµό, τη διαφορετικότητα και τις δηµοκρατικές 

αξίες, προετοιµάζει τους φοιτητές να γίνουν ενεργοί πολίτες και εξασφαλίζει την ατοµική 

και συλλογική χειραφέτηση· αναγνωρίζει την πρωταρχική σηµασία που έχει η 

τριτοβάθµια εκπαίδευση για την ανάπτυξη κάθε χώρας και της κοινωνίας στο σύνολό της  

2. υπενθυµίζει ότι η εκπαίδευση είναι αρµοδιότητα των κρατών µελών και ότι προέχει η 

χρηµατοδοτική στήριξη των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω επαρκών 

κρατικών επιχορηγήσεων προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες του πληθυσµού· 

3. υπογραµµίζει ότι µία από τις δεδηλωµένες προτεραιότητες της διαδικασίας της Μπολόνια 

είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε φοιτητής εγγεγραµµένος σε ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο έχει 

τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα τίτλο σπουδών που θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες 

που συµµετέχουν στη διαδικασία· διαπιστώνει ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν επιτευχθεί οι 

εν λόγω στόχοι και ότι η εφαρµογή της διαδικασίας της Μπολόνια και των συνοδευτικών 
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µεταρρυθµίσεων ενθάρρυνε περισσότερο την ανταγωνιστική σχέση και την ιεράρχηση 

µεταξύ των τίτλων σπουδών και των ιδρυµάτων, την εφαρµογή µιας εκπαίδευσης πολλών 

ταχυτήτων, καθώς και τον αποκλεισµό ορισµένων φοιτητών· 

4. διαπιστώνει ότι στις χώρες όπου εφαρµόστηκε η διαδικασία της Μπολόνια υπήρξε, σε 

γενικές γραµµές, µείωση της εκπροσώπησης της πανεπιστηµιακής κοινότητας στα 

διευθυντικά όργανα, ιδίως των φοιτητών, προς όφελος των οικονοµικών παραγόντων, και 

συγκεκριµένα των µεγάλων επιχειρήσεων· 

5. ζητεί να υπάρξει αξιολόγηση και συνολικός απολογισµός της διαδικασίας της Μπολόνια, 

προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιτυχίες και οι αποτυχίες σε σχέση µε τους δεδηλωµένους 

στόχους·  υπογραµµίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυσχέρειες, οι φραγµοί και οι 

δυσκολίες κατανόησης που συναντώνται, µεταξύ άλλων και από τον πανεπιστηµιακό 

κόσµο, προκειµένου να αναπτυχθεί µια εκπαίδευση ποιότητας, προσβάσιµη σε όλους  

6. κατακρίνει το γεγονός ότι οι διδακτικές µονάδες στο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς και 

σώρευσης διδακτικών µονάδων (ECTS) είναι σχεδιασµένες ως ένα φάσµα γενικών 

δεξιοτήτων που απλώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, ενώ θα πρέπει, 

αντίθετα, να επιτρέπουν στους φοιτητές να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους, ανάλογα µε 

τους κλάδους που επιλέγουν  

7. επισηµαίνει την «τρίτη αποστολή» των πανεπιστηµίων έναντι της κοινωνίας· 

υπογραµµίζει ότι η εν λόγω αποστολή δεν πρέπει να εκπληρώνεται σε βάρος των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων, τα οποία συχνά υποχρεούνται να επωµισθούν  

διάφορες δαπάνες διαχείρισης που συνδέονται µε την εµπορευµατοποίηση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων, και ζητεί τα έσοδα που αποκοµίζουν τα ιδρύµατα από 

αυτές τις δραστηριότητες να προορίζονται για την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης· 

8. υπενθυµίζει ότι οι προϋπολογισµοί στον τοµέα της εκπαίδευσης συνιστούν επένδυση στο 

µέλλον· εκφράζει, συνεπώς, την αντίθεσή του στις σηµαντικές δηµοσιονοµικές περικοπές 

αρκετών κρατών µελών στον τοµέα της εκπαίδευσης, καθώς και στη συνεχή αύξηση των 

διδάκτρων η οποία έχει ως αποτέλεσµα ολοένα και περισσότεροι φοιτητές να βρίσκονται 

σε επισφαλή κατάσταση υπερχρέωσης και να υποχρεώνονται να καταφύγουν στη 

µισθωτή εργασία για τη χρηµατοδότηση των σπουδών τους· εκτιµά ότι αυτά τα φαινόµενα 

έχουν δυσµενή αντίκτυπο στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της εκπαίδευσης και 

υπενθυµίζει την ανάγκη επαρκούς κρατικής χρηµατοδότησης ώστε να µπορούν τα 

πανεπιστήµια να φέρουν εις πέρας τις αποστολές τους· 

9. υπογραµµίζει πόσο σηµαντική είναι η ενίσχυση των µέτρων που στοχεύουν στη 

διασφάλιση των προϋποθέσεων πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, φοίτησης και 

επαγγελµατικής ένταξης σε όλες και σε όλους αδιακρίτως· υπογραµµίζει ότι αυτό δεν 

είναι εφικτό παρά µόνο στο πλαίσιο µιας δηµόσιας τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που θα 

παρέχεται δωρεάν και θα είναι απαλλαγµένη από κάθε θρησκευτικό στοιχείο  

10. ζητεί από τα κράτη µέλη, σε  αυτή την περίοδο οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης, να 

παγώσουν τα τέλη εγγραφής ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να αποτελέσουν 

πρόσθετο εµπόδιο στην πρόσβαση των περισσοτέρων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση· 

ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη µέλη να µεριµνήσουν για την ενίσχυση του 

προϋπολογισµού τους στον τοµέα της εκπαίδευσης, ιδίως όσον αφορά τις υποτροφίες και 

τις επιχορηγήσεις· 
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11. εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση των φοιτητών που προέρχονται από τρίτες 

χώρες, οι οποίοι συχνά υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα επισφαλές καθεστώς κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους και µετά· τονίζει ότι η «ελκυστικότητα» της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

στην Ευρώπη έγκειται επίσης στις δυνατότητες υποδοχής των φοιτητών αυτών, όποια και 

να είναι η ιθαγένειά τους· ζητεί, συνεπώς, από τα κράτη µέλη να δροµολογήσουν 

διαδικασίες τακτοποίησης όλων των φοιτητών που είναι εγγεγραµµένοι στα πανεπιστήµιά 

τους· 

12. καλεί τα κράτη µέλη να µελετήσουν το ενδεχόµενο της θέσπισης ειδικού κοινωνικού 

καθεστώτος για τους νέους προκειµένου να εξασφαλίζεται η αυτονοµία τους (πρόσβαση 

σε στέγη, ικανότητα κάλυψης των αναγκών τους, πρόσβαση στον αθλητισµό, τον 

πολιτισµό και την ψυχαγωγία) και να καθιερώσουν συστήµατα επιχορηγήσεων, ιδίως για 

τους νέους που ακολουθούν επαγγελµατική κατάρτιση ή αναζητούν µια πρώτη 

απασχόληση· 

13. καλεί την ΕΕ, τα κράτη µέλη και τα πανεπιστήµια να υποστηρίξουν το άνοιγµα των 

προγραµµάτων ανταλλαγής στο µεγαλύτερο δυνατό αριθµό συµµετεχόντων, θέτοντας σε 

εφαρµογή µηχανισµούς για την πληροφόρηση, καθώς και για τη χρηµατοδοτική και 

διοικητική στήριξη όλων των φοιτητών, των πανεπιστηµιακών και του προσωπικού, 

προκειµένου να προωθηθούν διαρθρωµένες ροές κινητικότητας, και ενισχύοντας τα 

προγράµµατα αυτά µε κατάλληλη και µεγαλύτερη χρηµατοδότηση που θα υπακούει σε 

κοινωνικά κριτήρια· 

14. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά προβλήµατα των προγραµµάτων 

ανθρωπιστικών σπουδών· υπογραµµίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η συµµετοχή της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας συνολικά, και ειδικότερα των φοιτητών, των διδασκόντων 

και των ερευνητών, στη διαµόρφωση των πανεπιστηµιακών κύκλων σπουδών·  

15 είναι αντίθετο στις «συµµαχίες γνώσης» και τις «τοµεακές συµµαχίες δεξιοτήτων» µέσω 

των οποίων τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν από 

κοινού προγράµµατα σπουδών «για να αντιµετωπίσουν τις ελλείψεις σε δεξιότητες»· 

υπογραµµίζει ότι τα προγράµµατα αυτά έχουν ως συνέπεια την ενίσχυση της ραγδαίας 

επαγγελµατοποίησης της εκπαίδευσης, την υποταγή της στα συµφέροντα των µεγάλων 

επιχειρήσεων και τη συρρίκνωση της εκπαίδευσης στην εµπορευµατική της πτυχή·  

16. εφιστά την προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες του πρώτου πτυχίου (Bachelor), στα 

προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στην απόκτησή του και στις δυνατότητες 

απασχόλησης που προσφέρει· τονίζει εν προκειµένω την ανάγκη να αναληφθούν ειδικές 

δράσεις και να υπάρξει αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των πανεπιστηµίων, του 

κράτους και των τοπικών φορέων µε σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών επαγγελµατικής 

ένταξης των µελλοντικών πτυχιούχων υπό τη µορφή σταθερών και ικανοποιητικά 

αµειβόµενων θέσεων εργασίας, ανάλογων του επιπέδου προσόντων τους· 

17. υπογραµµίζει την ανάγκη διατήρησης της πληθώρας εκπαιδευτικών οδών, κλάδων 

διδασκαλίας, παιδαγωγικών µεθόδων και πανεπιστηµιακών συστηµάτων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση· θεωρεί, για τον σκοπό αυτό, αναγκαία τη διατήρηση ενός εθνικού πλαισίου για 

τους τίτλους σπουδών, µε την παράλληλη προώθηση της αµοιβαίας αναγνώρισης των 

τίτλων σπουδών και των προσόντων µεταξύ των κρατών µελών· 

18. εµµένει στην άποψη ότι τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να διαδραµατίζουν 

καίριο ρόλο ως προς την ανάγκη διασφάλισης της επαγγελµατικής αποκατάστασης, 
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καθιστώντας εφικτή την επιστροφή στην κατάρτιση για τους µισθωτούς που χάνουν την 

εργασία τους ή των οποίων λήγει η σύµβαση εργασίας και υποστηρίζοντας µια 

κινητικότητα που θα είναι προϊόν επιλογής και την επαγγελµατική προώθηση σε σταθερές 

και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας  

19. αντιτίθεται στην πρωτοβουλία της Επιτροπής να δηµιουργήσει ένα πολυδύναµο εργαλείο 

για την κατάταξη των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, θεωρώντας ότι δεν λαµβάνει 

υπόψη την πληθώρα εκπαιδευτικών οδών και κλάδων διδασκαλίας ούτε τη γλωσσική 

πολυµορφία στις πανεπιστηµιακές δηµοσιεύσεις· εκτιµά ότι αυτού του είδους η 

κατηγοριοποίηση ενέχει τον µείζονα κίνδυνο να θέσει σε ανταγωνισµό τα ιδρύµατα και τα 

συστήµατα διδασκαλίας· υπογραµµίζει ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία µεταξύ των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή και την αξιοποίηση της 

γνώσης και της έρευνας· 

20. καλεί τα κράτη µέλη και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να δηµιουργήσουν νέα 

προγράµµατα συνεργασίας και έρευνας βάσει των αµοιβαίων συµφερόντων τους µε τα 

πανεπιστήµια των τρίτων χωρών, ιδίως µε εκείνα που βρίσκονται σε ζώνες συγκρούσεων, 

προκειµένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των φοιτητών που προέρχονται από τις 

χώρες αυτές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την κατάρτιση χωρίς καµία διάκριση· 

προτείνει συγκεκριµένα τη δηµιουργία εταιρικών σχέσεων µεταξύ των πανεπιστηµίων της 

Ένωσης και των παλαιστινιακών πανεπιστηµίων· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα 

προγράµµατα αυτού του είδους· 

o 

o o 

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και στην 

Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών µελών. 

Or. fr 

 


