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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 157 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A7-0035/2012 

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan unionin toimielinten panoksesta 

Bolognan prosessin lujittumiseen ja edistymiseen 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 

26 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

165 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 14 artiklan, 

– ottaa huomioon Sorbonnen yhteisen julistuksen Euroopan korkeakoulujärjestelmän 

rakenteen yhdenmukaistamisesta, jonka Ranskan, Saksan, Italian ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan asiasta vastaavat ministerit allekirjoittivat Pariisissa 25. toukokuuta 

1998 (Sorbonnen julistus)
1
, 

– ottaa huomioon yhteisen julistuksen, jonka 29 Euroopan maan korkeakoulutuksesta 

vastaavat ministerit allekirjoittivat Bolognassa 19. kesäkuuta 1999 (Bolognan 

julistus)
2
, 

– ottaa huomioon korkeakoulutuksesta vastaavien ministerien konferenssin 

19. toukokuuta 2001 antaman Praha-julkilausuman, 

– ottaa huomioon korkeakoulutuksesta vastaavien ministerien konferenssin 28.–

29. huhtikuuta 2009 antaman Leuven/Louvain-la-Neuve-julkilausuman
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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– ottaa huomioon 47 maan korkeakoulutuksesta vastaavan ministerin 12. maaliskuuta 

2010 hyväksymän Budapest–Wien-julistuksen, jolla eurooppalainen 

korkeakoulutusalue EHEA julistettiin virallisesti avatuksi
1
, 

– ottaa huomioon ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY
2
, 

– ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

suosituksen yhteisössä tieteellistä tutkimusta varten matkustaville kolmansien maiden 

tutkijoille lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja yhtenäisiä viisumeja koskevien 

jäsenvaltioiden myöntämismenettelyjen helpottamiseksi
3
, 

– ottaa huomioon 15. helmikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

suosituksen eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun 

varmistamisessa
4
, 

– ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

suosituksen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen 

oppimisen edistämiseksi
5
, 

– ottaa huomioon eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista (ET 2020) 

12. toukokuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät
6
, 

– ottaa huomioon koulutuksen roolin kehittämisestä täysin toimivan osaamiskolmion 

osana 26. marraskuuta 2009 annetut neuvoston päätelmät 
7
, 

– ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen kansainvälistymisestä 11. toukokuuta 2010 

annetut neuvoston päätelmät
8
, 

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston suosituksen koulunkäynnin 

keskeyttämisen vähentämiseen tähtäävistä politiikoista 
9
, 

– ottaa huomioon 28. kesäkuuta 2011 annetun neuvoston suosituksen "Nuoret liikkeellä 

– nuorten oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistäminen"
10
, 

– ottaa huomioon Euroopan korkeakoulutuksesta vuonna 2009 annetun Euroopan 

koulutuksen tietoverkon Eurydicen julkaisun  "Higher Education in Europe 2009: 

Developments in the Bologna Process" (Eurydice, Euroopan komissio, 2009)
11
,   

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22, oikaisu EUVL L 271, 16.10.2007, s. 18, oikaisu EUVL L 93, 4.4.2008, s. 28. 
3 EUVL L 289, 3.11.2005, s. 23. 
4 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 60. 
5 EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1. 
6 EUVL C 119, 28.5.2009, s. 2. 
7 EUVL C 302, 12.12.2009, s. 3. 
8 EUVL C 135, 26.5.2010, s. 12. 
9 EUVL C 191, 1.7.2011, s. 1. 
10 EUVL C 199, 7.7.2011, s. 1. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
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– ottaa huomioon Euroopan korkeakoulutuksesta vuonna 2010 annetun Euroopan 

koulutuksen tietoverkon Eurydicen julkaisun  "Focus on Higher Education in Europe 

2010: The Impact of the Bologna Process" (Eurydice, Euroopan komissio, 2010)
1
, 

– ottaa huomioon vuonna 2007 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen korkea-asteen 

koulutuksen uudistuksesta opetusalan ammattilaisten keskuudessa
2
, 

– ottaa huomioon vuonna 2009 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen korkea-asteen 

koulutuksen uudistuksesta opiskelijoiden keskuudessa
3
, 

– ottaa huomioon Bolognan prosessista 16. huhtikuuta 2009 annetun Eurostatin 

julkaisun "The Bologna Process in Higher Education in Europe – Key indicators on 

the social dimension and mobility"
4
, 

– ottaa huomioon Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta 23. syyskuuta 

2008 antamansa päätöslauselman
5
, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

A. katsoo, että Bolognan prosessissa asetetut tavoitteet – muuttaminen toiseen maahan 

opiskelemaan tai töihin, korkeakoulutuksen Euroopassa tekeminen houkuttelevaksi 

mahdollisimman monille kolmansista maista peräisin oleville henkilöille, 

korkealaatuisen huippuosaamisen vakaan perustan luominen Euroopalle 

eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) avulla ja huolehtiminen Euroopan 

rauhanomaisesta ja suvaitsevaisesta kehityksestä – ovat ajankohtaisia, mutta niitä on 

arvioitava ja niiden tilannetta on tarkasteltava, jotta saadaan selville, missä tavoitteissa 

on onnistuttu ja missä epäonnistuttu; 

B. katsoo, että korkeakoululaitoksilla on keskeinen asema yksilöiden koulutuksessa; ottaa 

huomioon, että korkeakoulutuksen tehtävänä on tarjota oppimisympäristö, joka on 

syrjimätön ja avoin kaikille ja joka edistää itsenäisyyttä, luovuutta ja tiedon 

hyödyntämistä; 

C. korostaa, että yliopistot ovat lähes tuhat vuotta vanha tärkeä saavutus, jonka 

merkitystä yhteiskunnan kehitykselle ei pidä tarkastella ainoastaan yliopistojen 

taloudellisen arvon kannalta ja jonka kehitys ei voi riippua pelkästään taloudellisista 

tarpeista; 

D. ottaa huomioon, että opiskeluoikeus on yksi Euroopan unionin perusarvoista ja että 

sen täytäntöönpano kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle; 

E. katsoo, että Euroopan unionilla on tärkeä rooli eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 

(EHEA) rakentamisessa, kun se tukee jäsenvaltioiden ponnisteluja ja yhteistyötä tällä 

alalla; 

                                                 
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 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 18. 
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F. panee merkille, että kolmiportaista tutkintorakennetta sovelletaan useimmissa 

Bolognan prosessissa mukana olevissa maissa; katsoo, että tutkintorakenne on 

johtanut opetuksen nopeaan ammattimaistumiseen ja opetuslaitosten saattamiseen 

kilpailuasemaan, jolloin pyritään mukautumaan "markkinoiden" välittömiin tarpeisiin 

taitojen kustannuksella; katsoo, että tämä ei ole edesauttanut tutkinnon suorittaneiden 

siirtymistä työelämään vakaiden työpaikkojen muodossa; katsoo, että opetuksen ja 

tutkimuksen laatu on heikentynyt huomattavasti tämän uudistuksen seurauksena; 

G. ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyys kasvaa edelleen ja suurin osa nuorista, myös 

korkeakoulututkinnon suorittaneista, joutuu elämään useita kuukausia tai vuosia 

epävakaassa tilanteessa ennen vakinaisen työpaikan saantia ja suorittamaan useampia 

harjoittelujaksoja ja ottamaan vastaan väliaikaisia tai vain vähän koulutusta 

edellyttäviä työpaikkoja; 

H. katsoo, että liikkuvuuden on oltava mahdollista kaikille ja se on korkeakoulu-

uudistukseen sisältyvä tavoite; ottaa huomioon, että edelleen on huomattavia 

liikkuvuuden esteitä sosiaalisten oikeuksien, asianosaisten taloudellisten valmiuksien 

ja sosiokulttuuristen stereotypioiden muodossa ja että tällä hetkellä vain 

kaksi prosenttia opiskelijoista voi hyötyä liikkuvuudesta; 

I. katsoo, että massojen houkuttelemista koulutukseen on tehostettava, jotta voidaan 

puuttua opiskelijoiden sekä opetus- ja hallintohenkilöstön ongelmiin; 

J. katsoo, että yksi yliopistojen tärkeistä tehtävistä on auttaa tutkinnon suorittaneita 

siirtymään työelämään ja vakaisiin ja hyväpalkkaisiin työpaikkoihin;   

1. korostaa, että koulutuksen, korkea-asteen koulutus mukaan luettuna, on oltava 

julkinen palvelu, joka vaalii kulttuuria, moninaisuutta ja demokraattisia arvoja, 

valmistaa opiskelijoita aktiivisiksi kansalaisiksi ja mahdollistaa yksilöiden ja yhteisön 

emansipaation; tunnustaa korkeakoulutuksen ensisijaisen merkityksen jokaisen maan 

kehitykselle ja koko yhteiskunnalle; 

2. muistuttaa, että koulutus kuuluu  jäsenvaltioiden vastuulle ja että korkeakouluja on 

tärkeää tukea taloudellisesti riittävällä julkisella rahoituksella, jotta voidaan vastata 

kansalaisten tarpeisiin; 

3. korostaa, että yksi Bolognan prosessin yhteydessä asetetuista painopisteistä on, että 

kaikille jossain eurooppalaisessa yliopistossa kirjoilla oleville opiskelijoille taataan 

mahdollisuus suorittaa tutkinto, joka tunnustetaan missä tahansa prosessiin 

osallistuvassa maassa; toteaa, että kyseiset tavoitteet eivät ole tähän mennessä 

johtaneet tuloksiin ja että Bolognan prosessin täytäntöönpano ja siihen liittyvät 

uudistukset ovat ennemminkin lisänneet tutkintojen ja oppilaitosten välistä kilpailua, 

eritahtisen koulutuksen syntymistä sekä joidenkin opiskelijoiden ulkopuolelle 

jättämistä; 

4. toteaa, että maissa, joissa Bolognan prosessi on otettu käyttöön, tämä on yleisesti 

ottaen vähentänyt yliopistoyhteisön, etenkin opiskelijoiden, edustusta johtoelimissä 

taloudellisten toimijoiden, erityisesti suuryritysten, eduksi; 



 

AM\895009FI.doc 5/7 PE483.194v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

5. vaatii Bolognan prosessin arviointia ja yleistä tilannekatsausta, jotta saadaan selville, 

missä asetuista tavoitteista on onnistuttu ja missä epäonnistuttu; korostaa tarvetta ottaa 

huomioon vaikeudet, pattitilanteet ja asiat, joita ei ole ymmärretty 

yliopistopiireissäkään, jotta voidaan kehittää korkealaatuista ja kaikille avointa 

koulutusta;  

6. pitää valitettavana, että eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja 

kertymisjärjestelmä (ECTS) on rakennettu siten, että se muodostaa yleisten taitojen 

valikoiman, jolla vain vastataan markkinoiden tarpeisiin, vaikka sen avulla olisi sen 

sijaan mahdollistettava opiskelijoille tietojen syventäminen heidän valitsemissaan 

oppiaineissa; 

7. panee merkille yliopistojen ns. kolmannen tehtävän yhteiskunnassa; korostaa, että 

tehtävää ei pidä täyttää oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kustannuksella, joiden on 

usein huolehdittava lukuisista tutkimustoiminnan kaupallistumiseen liittyvistä 

hallintokustannuksista, ja pyytää, että tällaisesta toiminnasta saatuja tuloja 

kohdennetaan koulutuksen sosiaaliseen ulottuvuuteen; 

8. muistuttaa, että koulutusbudjetit ovat tulevaisuuden investointeja; vastustaa tämän 

vuoksi monien jäsenvaltioiden merkittäviä budjettileikkauksia koulutuksen alalla sekä 

lukukausimaksujen jatkuvaa nousua, mikä johtaa sellaisten haavoittuvassa asemassa 

olevien ja velkaantuneiden opiskelijoiden huomattavaan lisääntymiseen, jotka joutuvat 

hankkimaan työpaikan rahoittaakseen opintonsa; arvelee, että näillä ilmiöillä on 

kielteinen vaikutus koulutuksen sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseen, ja 

muistuttaa asianmukaisen julkisen rahoituksen tarpeesta, jotta yliopistot voisivat 

täyttää tehtävänsä; 

9. korostaa, että on tärkeätä tehostaa toimenpiteitä, joilla pyritään takaamaan kaikille 

pääsy korkeakoulutukseen, opetusohjelmiin ja työelämään ilman syrjintää; tähdentää, 

että tämä on mahdollista ainoastaan, jos korkeakoulutus on julkista, ilmaista ja 

tunnustuksetonta;  

10. pyytää jäsenvaltioita tässä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kriisitilanteessa 

jäädyttämään opintomaksut, jotta vältetään, etteivät ne muodosta lisäestettä sille, että 

mahdollisimman moni voisi aloittaa korkea-asteen opinnot;  kehottaa unionia ja 

jäsenvaltioita vahvistamaan koulutusbudjetteja erityisesti apurahojen ja opintotukien 

osalta; 

11. on huolissaan kolmansista maista tulevien opiskelijoiden tilanteesta, joilla on 

opintojensa ajan ja niiden jälkeen usein erityisen epävakaa tilanne; korostaa, että 

Euroopan korkeakoulutuksen houkuttelevuus piilee myös kyseisten opiskelijoiden 

vastaanottamisessa heidän kansallisuudestaan riippumatta; kehottaa näin ollen 

jäsenvaltioita käynnistämään kaikkien yliopistoihin kirjoittautuneiden opiskelijoiden 

tilanteen laillistamisen; 

12. kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan mahdollisuutta luoda nuorille erityinen 

sosiaalinen status, jotta taataan heidän itsenäinen asemansa (asunnon saanti, tarpeista 

huolehtiminen sekä urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajan mahdollisuudet), sekä luoda 
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tukijärjestelmiä erityisesti koulutuksessa oleville tai ensimmäistä työpaikkaa etsiville 

nuorille;  

13. kehottaa unionia, jäsenvaltioita ja yliopistoja edistämään vaihto-ohjelmien avaamista 

yhä useammille siten, että otetaan käyttöön tiedotusmekanismeja ja taloudellisen ja 

hallinnollisen tuen mekanismeja kaikille opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille sekä 

henkilökunnalle, jotta voidaan edistää organisoitua liikkuvuutta; kehottaa niitä lisäksi 

vahvistamaan kyseisiä ohjelmia sosiaalisiin kriteereihin perustuvalla 

tarkoituksenmukaisella ja suuremmalla rahoituksella; 

14. kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota humanististen alojen opetussuunnitelmien 

erityisongelmiin; painottaa tarvetta ottaa yliopisto-opintojen kehittämiseen mukaan 

yliopistoyhteisö kokonaisuudessaan, erityisesti opiskelijat, opettajat ja tutkijat; 

15 vastustaa osaamisyhteenliittymiä ja alakohtaisia taitoyhteenliittymiä, joissa 

korkeakoulut ja yritykset kehittävät yhteisiä opetussuunnitelmia työmarkkinoilla 

tarvittavien taitojen puutteen korjaamiseksi; korostaa, että nämä ohjelmat johtavat 

koulutuksen nopeaan ammattimaistumiseen ja alistavat sen suuryritysten intresseille ja 

niissä otetaan huomioon ainoastaan koulutuksen markkinoiden kannalta tärkeät 

näkökohdat; 

16. kiinnittää huomiota kandidaatin tutkintoon liittyviin erityistarpeisiin, sen 

opetussuunnitelmaan ja sen suorittaneiden työllistyvyyteen; korostaa tässä yhteydessä, 

että tarvitaan erityisiä toimia ja yliopistojen, valtion ja paikallisyhteisöjen 

tehokkaampaa yhteistyötä, jotta voidaan parantaa tulevien korkeakoulusta 

valmistuneiden siirtymistä työelämään siten, että he saavat vakaan, hyvin palkatun ja 

pätevyyttään vastaavan työpaikan; 

17. korostaa tarvetta säilyttää Euroopan unionissa koulutuspolkujen, opetuksen, 

pedagogisten menetelmien ja yliopistojärjestelmien monimuotoisuus; katsoo, että tässä 

tarkoituksessa on välttämätöntä luoda kansallisia tutkintokehyksiä edistäen samalla 

tutkintojen vastavuoroista tunnustamista jäsenvaltioiden välillä; 

18. korostaa, että korkeakouluilla on oltava avainasema urapolkujen turvaamisessa siten, 

että ne tarjoavat mahdollisuuden opintojen jatkamiseen työntekijöille, jotka ovat 

menettäneet työpaikkansa tai joiden työsopimus on päättymässä, ja että ne edistävät 

työntekijöiden vapaaehtoista liikkuvuutta ja ammatillisia ylenemismahdollisuuksia 

kohti pysyviä ja hyvin palkattuja työpaikkoja; 

19. vastustaa komission aloitetta moniulotteisen välineen käyttöönotosta korkeakoulujen 

luokitteluun, koska siinä ei oteta huomioon koulutuspolkujen ja opetuksen 

monimuotoisuutta eikä yliopistojen julkaisuja eri kielillä; katsoo, että tällainen 

luokittelu pitää sisällään suuren riskin saattaa korkeakoulut ja opetus keskinäiseen 

kilpailuasemaan; korostaa tarvetta korkeakoulujen yhteistyöhön siten, että keskitytään 

tiedonvaihtoon ja sen hyödyntämiseen sekä tutkimukseen; 

20. kehottaa jäsenvaltioita ja korkeakouluja luomaan uusia yhteistyö- ja tutkimusohjelmia, 

jotka perustuvat yhteisiin etuihin kolmansien maiden – erityisesti konfliktialueilla 

sijaitsevien maiden – yliopistojen kanssa, jotta mahdollistettaisiin näistä maista 
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lähtöisin olevien opiskelijoiden pääsy korkeakoulutukseen ja koulutukseen ilman 

syrjintää; ehdottaa erityisesti, että luotaisiin kumppanuuksia Euroopan unionin 

yliopistojen ja palestiinalaisyliopistojen välille; kehottaa komissiota tukemaan tällaisia 

ohjelmia; 

o 

o o 

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 

sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

Or. fr 

 


