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Az A7-0035/2012. számú nem jogalkotási állásfoglalási indítvány helyébe lépı 

állásfoglalási indítvány (az eljárási szabályzat 157. cikkének (4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása az uniós intézményeknek a bolognai folyamat 

megszilárdításához és elırelépéséhez való hozzájárulásáról 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és különösen annak 26. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) 165. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 14. cikkére, 

– tekintettel az 1998. május 25-én Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság 

részérıl a négy illetékes miniszter által Párizsban aláírt, az európai felsıoktatási rendszer 

struktúrájának harmonizációjáról szóló sorbonne-i együttes nyilatkozatra (Sorbonne-i 

Nyilatkozat)
1
, 

– tekintettel az 1999. június 19-én 29 európai ország oktatási miniszterei által Bolognában 

aláírt együttes nyilatkozatra (Bolognai Nyilatkozat)
2
, 

– tekintettel a felsıoktatásért felelıs miniszterek konferenciája által 2011. május 19-én 

Prágában kiadott közleményre, 

– tekintettel a felsıoktatásért felelıs miniszterek konferenciája által 2009. április 28–29-én 

Leuvenben és Louvain-la-Neuve-ben kiadott közleményre
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. 



 

AM\895009HU.doc  PE483.194v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

– tekintettel a 47 ország oktatási miniszterei által 2010. március 12-én elfogadott Budapest–

Bécs Nyilatkozatra, amely hivatalosan elindította az európai felsıoktatási térséget 

(EHEA)
1
, 

– tekintettel a szakmai képesítések elismerésérıl szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvre
2
, 

– tekintettel a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának a Közösségbe 

tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkezı kutatók esetében történı 

megkönnyítésérıl szóló, 2005. szeptember 28-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra
3
, 

– tekintettel a felsıoktatás terén a minıségbiztosítással kapcsolatos további európai 

együttmőködésrıl szóló, 2006. február 15-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra
4
, 

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének 

létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra
5
, 

– tekintettel a Tanács 2009. május 12-i következtetéseire az oktatás és képzés terén 

folytatott európai együttmőködés stratégiai keretrendszerérıl („Oktatás és képzés 2020”)
6
, 

– tekintettel a Tanács 2009. november 26-i, az oktatás szerepének a teljes körően mőködı 

tudásháromszög keretében való fejlesztésérıl szóló következtetéseire
7
, 

– tekintettel a Tanács 2010. május 11-i, a felsıoktatás nemzetközivé válásáról szóló 

következtetéseire
8
, 

– tekintettel az iskolai lemorzsolódás csökkentésérıl szóló 2011. június 28-i tanácsi 

ajánlásra
9
, 

– tekintettel a „Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése” 

címő, 2011. június 28-i tanácsi ajánlásra
10

, 

– tekintettel a „Felsıoktatás Európában 2009-ben: fejlemények a bolognai folyamatban” 

címő jelentésre (Eurydice, Európai Bizottság, 2009)
11

, 

– tekintettel a „2010-ben középpontban az európai felsıoktatás: a bolognai folyamat hatása” 

címő jelentésre (Eurydice, Európai Bizottság, 2010)
12

, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 HL L 255., 2005.9.30., 22. o., Helyesbítés HL L 271., 2007.10.16., 18. o., Helyesbítés HL L 93, 2008.4.4., 

28. o. 
3 HL L 289., 2005.11.3, 23. o. 
4 HL L 64., 2006.3.4, 60. o. 
5 HL C 111., 2008.5.6., 1. o. 
6 HL C 119., 2009.5.28., 2. o. 
7 HL C 302., 2009.12.12., 3. o. 
8 HL C 135., 2010.5.26., 12. o. 
9 HL C 191., 2011.7.1., 1. o. 
10 HL C 199., 2011.7.7., 1. o. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf. 
12 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf. 
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– tekintettel a felsıoktatási reform tárgyában a pedagógusok körében végzett 2007. évi 

Eurobarométer felmérésre
1
, 

– tekintettel a felsıoktatási reform tárgyában a hallgatók körében végzett 2009. évi 

Eurobarométer felmérésre
2
, 

– tekintettel az Eurostat 2009. április 16-i, „A bolognai folyamat az európai felsıoktatásban 

– a társadalmi dimenzióval és mobilitással kapcsolatos legfontosabb mutatók” címő 

kiadványára
3
, 

– tekintettel a bolognai folyamatról és a diákok mobilitásáról szóló 2008. szeptember 23-i 

állásfoglalására
4
, 

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére, 

A. mivel a bolognai folyamat célkitőzései – azaz a külföldi tanulmányok, illetve 

munkavégzés megkönnyítése, az európai felsıoktatás vonzóvá tétele annak érdekében, 

hogy számos nem európai országból származó személy is Európába jöjjön tanulni és/vagy 

dolgozni, valamint az, hogy az európai felsıoktatási térség a korszerő és minıségi tudás 

biztos alapját jelentse Európa számára és gondoskodjon Európa békés és toleráns 

közösségként való fejlıdésérıl – továbbra is érvényben vannak, ugyanakkor értékelésre 

van szükség és mérleget kell vonni a kitőzött célok megvalósulásáról és kudarcairól; 

B. mivel a felsıoktatási intézmények alapvetı szerepet játszanak az egyén képzésében; mivel 

a felsıoktatásnak az a szerepe, hogy az önállóságot, a kreativitást és az ismeretek 

hasznosítását elımozdító, mindenki számára megkülönböztetés nélkül hozzáférhetı 

tanulási környezetet kínáljon; 

C. mivel az egyetem közel ezeréves múlttal rendelkezı, fontos vívmány, amelynek a 

társadalom fejlıdésében betöltött jelentıs szerepe nem korlátozódhat pusztán a gazdasági 

fejlıdéshez való hozzájárulásra, és amelynek fejlıdése nem függhet csupán a gazdasági 

szükségletektıl; 

D. mivel az oktatáshoz való jog az Európai Unió egyik alapvetı értéke, a gyakorlatba való 

átültetése pedig a tagállamok felelıssége; 

E. mivel az Európai Unió fontos szerepet játszik az európai felsıoktatási térség 

kialakításában a tagállamok ezzel kapcsolatos erıfeszítései és a közöttük folytatott 

együttmőködés támogatása révén; 

F. mivel a bolognai folyamatban részt vevı országok többségében a három fokozatból álló 

struktúrát alkalmazzák; mivel ez az oktatás szakmai kívánalmakhoz való gyors igazodását 

és a verseny megjelenését eredményezte, amelynek során a tudás kárára a „piac” azonnali 

szükségleteihez való alkalmazkodás került elıtérbe; mivel ez nem tette lehetıvé a 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf. 
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf. 
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF. 
4 HL C 8. E, 2010.1.14., 18. o. 
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diplomások biztos munkahelyeken való elhelyezkedésének megkönnyítését; mivel ez a 

reform jelentısen érinti az oktatás és a kutatás színvonalát; 

G. mivel a fiatalok körében továbbra is nı a munkanélküliség, és a fiatalok – köztük a 

felsıfokú végzettséggel rendelkezık – többségének a biztos álláshoz jutás elıtt hónapokat 

vagy éveket kell töltenie a bizonytalanság „útvesztıjében”, szakmai gyakorlatokat, illetve 

bizonytalan vagy alacsonyabb képzettséget igénylı állásokat vállalva; 

H. mivel a mobilitásnak mindenki számára elérhetınek kell lennie, és az a felsıoktatási 

reform egyik célkitőzését képezi; mivel ma még a szociális jogok, az érdekeltek pénzügyi 

képessége és a szociokulturális sztereotípiák miatt jelentıs akadályok állnak a mobilitás 

útjában, amelyek miatt jelenleg a hallgatók csupán 2%-a tud részt venni a mobilitási 

rendszerekben; 

I. mivel a hallgatók, valamint az oktatók és az igazgatási személyzet elıtt álló problémák 

enyhítése érdekében még inkább tömegessé kell tenni az oktatást; 

J. mivel az egyetem egyik fontos feladata a diplomások biztos és jól fizetı munkahelyeken 

történı elhelyezkedésének elısegítése; 

1. hangsúlyozza, hogy az oktatásnak – a felsıoktatást is beleértve – olyan közszolgáltatásnak 

kell lennie, amely elımozdítja a kultúrát, a sokszínőséget és a demokratikus értékeket, 

felkészíti a hallgatókat az aktív polgári szerepvállalásra, valamint lehetıvé teszi az egyéni 

és kollektív emancipációt; elismeri a felsıoktatás elsırendő fontosságát az egyes országok 

és a társadalom egésze fejlıdésének szempontjából; 

2. emlékeztet rá, hogy az oktatás a tagállamok felelısségi körébe tartozik, és hogy a 

felsıoktatási intézményeket pénzügyileg támogatni kell olyan megfelelı állami juttatások 

révén, amelyek lehetıvé teszik a lakosság igényeinek kielégítését; 

3. hangsúlyozza, hogy a bolognai folyamat egyik kiemelt célja, hogy minden, európai 

egyetemre beiratkozott hallgató olyan diplomát szerezhessen, amelyet a folyamatban részt 

vevı összes államban elismernek; megállapítja, hogy ezek a célok eddig még nem 

valósultak meg, és hogy a bolognai folyamat, illetve az azt kísérı reformok megvalósítása 

inkább a diplomák és az intézmények közötti versenyt és hierarchiát, a többsebességes 

oktatás bevezetését, valamint bizonyos diákok kizárását segítette elı; 

4. megállapítja, hogy azokban az országokban, amelyekben a bolognai folyamatot 

végrehajtották, általában a gazdasági szereplık – különösen a nagyvállalatok – javára 

csökkent az egyetemi közösség és különösen a hallgatók képviselete a vezetı 

testületekben; 

5. kéri a bolognai folyamat értékelését és általános mérlegének megvonását, hogy át lehessen 

tekinteni a kitőzött célhoz képest elért eredményeket, illetve a kudarcokat; hangsúlyozza, 

hogy a mindenki számára hozzáférhetı, minıségi oktatás kifejlesztése érdekében 

tekintetbe kell venni a – többek között az egyetemi közösség által – feltárt nehézségeket, 

szők keresztmetszeteket és meg nem értést;  
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6. sajnálja, hogy az európai kreditátviteli és -győjtési rendszeren (ECTS) belüli kreditek 

csupán a piaci igényeknek megfelelı általános készségek skálájaként szervezıdnek, 

miközben lehetıvé kellene tenniük, hogy a hallgatók elmélyíthessék tudásukat az általuk 

választott tárgyak területén; 

7. tudomásul veszi az egyetemek társadalomra irányuló „harmadik küldetését”; kiemeli, 

hogy e küldetés nem érintheti negatívan az oktatási és kutatási intézményeket, 

amelyeknek gyakran számos igazgatási költséget kell magukra vállalniuk a kutatási 

tevékenységek értékesítéséhez kapcsolódóan, valamint kéri, hogy az intézmények e 

tevékenységekbıl származó jövedelmeit az oktatás szociális dimenziójára fordítsák; 

8. emlékeztet rá, hogy az oktatásra szánt összegek a jövıbe való befektetések; ezért ellenzi, 

hogy több tagállam jelentısen csökkenti az oktatásra szánt költségvetést, illetve 

folyamatosan emeli a tandíjakat, aminek eredményeként jelentısen emelkedik a nehéz 

helyzetben lévı, eladósodott diákok száma, akiknek tanulmányaik finanszírozásához 

munkát kell vállalniuk; úgy véli, hogy ezek a jelenségek negatívan hatnak az oktatás 

szociális dimenziójának megerısítésére, és felhívja a figyelmet a megfelelı állami 

finanszírozás szükségességére, hogy az egyetemek teljesíteni tudják küldetéseiket; 

9. rámutat azon intézkedések megerısítésének fontosságára, amelyek célja a felsıoktatáshoz 

való hozzáférés, az abban való részvétel, valamint a szakmai beilleszkedés feltételeinek 

biztosítása megkülönböztetés nélkül mindenki számára; hangsúlyozza, hogy ez csak egy 

állami, ingyenes és világnézetileg semleges felsıoktatás keretében lehetséges; 

10. kéri a tagállamokat, hogy a jelenlegi gazdasági és szociális válság idején fagyasszák be a 

beiratkozási díjakat annak megelızése érdekében, hogy ezek további akadályokat 

gördítsenek az elé, hogy a lehetı legtöbben hozzáférjenek a felsıoktatáshoz; kéri az Uniót 

és a tagállamokat, hogy erısítsék meg költségvetésüket az oktatás terén, különös 

tekintettel az ösztöndíjakra és a juttatásokra; 

11. nyugtalanítja a harmadik országokból érkezı diákok helyzete, akik gyakran különösen 

bizonytalan helyzetben vannak tanulmányaik alatt és után; hangsúlyozza, hogy az európai 

felsıoktatás „vonzerejéhez” hozzátartozik, hogy állampolgárságuktól függetlenül képes 

legyen ezeknek a hallgatóknak a befogadására; ezért kéri a tagállamokat, hogy indítsák el 

a megfelelı folyamatokat az egyetemekre beiratkozott összes hallgató helyzetének 

rendezése érdekében; 

12. felkéri a tagállamokat, hogy mérlegeljék egy külön, fiatalokat érintı szociális státusz 

létrehozásának lehetıségét a fiatalok autonómiájának biztosítása érdekében (lakáshoz 

jutás, a szükségletek kielégítésére való képesség, a sporthoz, a kultúrához és a szabadidıs 

tevékenységekhez való hozzáférés), valamint vezessenek be ellátórendszereket, különösen 

a képzésben részt vevı vagy az elsı munkahelyüket keresı fiatalok számára; 

13. felkéri az Uniót, a tagállamokat és az egyetemeket, hogy az összes hallgatóra, oktatóra és 

egyetemi alkalmazottra kiterjedı tájékoztatási, valamint pénzügyi és adminisztratív 

támogatási mechanizmusok bevezetésével segítsék elı a csereprogramok lehetı 

legszélesebb körre történı kiterjesztését, ösztönözve ezáltal a strukturált mobilitást, 

valamint szociális kritériumokon alapuló megfelelı, jelentıs finanszírozás révén erısítsék 

meg ezeket a programokat; 
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14. kéri, hogy fordítsanak külön figyelmet a humán tárgyak tanterveihez főzıdı sajátos 

problémákra; kiemeli, hogy az egyetemi közösség valamennyi tagját – különösen a 

hallgatókat, az oktatókat és a kutatókat – be kell vonni az egyetemi képzési rendszer 

szakaszainak kidolgozásába;  

15 ellenzi a „tudásfejlesztési szövetségeket” és az „ágazati szakképzettség-fejlesztési 

szövetségeket”, amelyek keretében a felsıoktatási intézmények és a vállalkozások 

közösen határozzák meg a tanterveket „a szakképzett munkaerı hiányának kezelése 

érdekében”; rámutat, hogy e tantervek nyomán az oktatás gyors ütemben igazodni fog a 

szakmai kívánalmakhoz, alárendelıdik a nagyvállalatok érdekeinek, és a piaci 

szempontokra redukálódik;  

16. felhívja a figyelmet az alapdiplomával, valamint annak tanterveivel és munkaerı-piaci 

alkalmazhatóságával kapcsolatos sajátos igényekre; e tekintetben hangsúlyozza, hogy a 

majdani diplomások képzettségi szintjüknek megfelelı, biztos és jól fizetı 

munkahelyeken való elhelyezkedési esélyeinek javítása érdekében célzott fellépésekre, 

valamint az egyetemek, az állam és a helyi hatóságok közötti hatékonyabb 

együttmőködésre van szükség; 

17. hangsúlyozza, hogy meg kell ırizni az Európai Unión belüli tudományterületek, oktatási 

programok, pedagógiai módszerek és egyetemi rendszerek sokféleségét; úgy véli, hogy e 

célból szükség van a diplomák nemzeti keretrendszerének fenntartására, ugyanakkor elı 

kell segíteni a diplomák és a képesítések tagállamok általi kölcsönös elismerését; 

18. kitart amellett, hogy a felsıoktatási intézményeknek kulcsszerepet kell játszaniuk a 

szakmai pályafutás biztonságossá tételében azáltal, hogy lehetıvé teszik a munkavállalók 

számára a képzéshez való visszatérést munkahelyük elvesztését, illetve munkaszerzıdésük 

lejártát követıen, valamint hogy elısegítik az önkéntes mobilitást és a biztos és jól fizetı 

munkahelyek irányába történı szakmai elımenetelt; 

19. ellenzi a felsıoktatási intézmények több dimenzió mentén történı rangsorolásának 

kialakítására irányuló bizottsági kezdeményezést, mivel az nem veszi figyelembe a 

tudományterületek és az oktatási programok sokszínőségét, valamint az egyetemi 

publikációk nyelvi sokféleségét; úgy véli, hogy az ilyen rangsorolás az intézmények és 

oktatási rendszerek közötti verseny komoly veszélyével jár; hangsúlyozza a cserékre, 

valamint az ismeretek és a kutatás hasznosítására összpontosító, intézmények közötti 

együttmőködés szükségességét; 

20. felkéri a tagállamokat és a felsıoktatási intézményeket, hogy a harmadik országok – 

különösen a konfliktusövezetekben található országok – intézményeivel közös kölcsönös 

érdekeik mentén hozzanak létre új együttmőködési és kutatási programokat, lehetıvé téve 

a felsıoktatáshoz és a képzéshez való hozzáférést ezen országok diákjai számára, 

mindenfajta megkülönböztetés nélkül; javasolja különösen, hogy jöjjenek létre 

partnerségek az Unió egyetemei és a palesztin egyetemek között; kéri a Bizottságot az 

ilyen programok támogatására; 

o 

o o 
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21. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

Or. fr 


