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Luigi Berlinguer 
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2011/2180(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnio 4 dalis), keičiantis su 
ne teis÷kūros pasiūlymą d÷l rezoliucijos A7-0035/2012 

Europos Parlamento rezoliucija d÷l Europos institucijų įnašo į Bolonijos proceso 

konsolidaciją ir pažangą 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, ypač į jos 26 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo (SESV) 165 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 14 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. geguž÷s 25 d. Paryžiuje keturių – Prancūzijos, Vokietijos, 

Italijos ir Jungtin÷s Karalyst÷s – atsakingų ministrų pasirašytą Jungtinę Sorbonos 

deklaraciją d÷l Europos aukštojo mokslo sistemos derinimo (Sorbonos deklaracija)
1
, 

– atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 19 d. Bolonijoje 29 Europos valstybių švietimo ministrų 

pasirašytą Jungtinę deklaraciją (Bolonijos deklaracija)
2
, 

– atsižvelgdamas į 2001 m. geguž÷s 19 d. Prahoje Aukštojo mokslo ministrų konferencijos 

paskelbtą komunikatą, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 28–29 d. Levene ir Naujajame Levene vykusios 

Aukštojo mokslo ministrų konferencijos komunikatą
3
, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf. 
2 . 
3 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-

Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf. 
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– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 12 d. 47 valstybių švietimo ministrų patvirtintą Budapešto-

Vienos deklaraciją, kuria oficialiai sukurta Europos aukštojo mokslo erdv÷
1
, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugs÷jo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

2005/36/EB d÷l profesinių kvalifikacijų pripažinimo
2
, 

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugs÷jo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 

siekiant supaprastinti valstybių narių vykdomą vienodų trumpalaikių vizų išdavimą 

trečiųjų šalių mokslo darbuotojams, keliaujantiems Bendrijoje mokslinių tyrimų vykdymo 

tikslais
3
, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją d÷l 

tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę
4
, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 

d÷l Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo
5
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. geguž÷s 12 d. Tarybos išvadas d÷l Europos bendradarbiavimo 

švietimo ir mokymo srityje strategin÷s programos („ET 2020“)
6
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 26 d. išvadas d÷l švietimo vaidmens pl÷tojimo 

visapusiškai veikiančiame žinių trikampyje
7
, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. geguž÷s 11 d. Tarybos išvadas d÷l aukštojo mokslo 

internacionalizavimo
8
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendaciją d÷l politikos, kuria 

siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių
9
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendaciją „Iniciatyva „Judus 

jaunimas“ – besimokančio jaunimo judumo skatinimas“
10

, 

– atsižvelgdamas į ataskaitą „Aukštasis mokslas Europoje 2009 m.: Bolonijos proceso raida 

(„Eurydice“, Europos Komisija, 2009 m.)
11

, 

– atsižvelgdamas į ataskaitą „D÷mesys aukštajam mokslui Europoje 2010 m.: Bolonijos 

proceso poveikis („Eurydice“, Europos Komisija, 2010 m.)
12

, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 OL L 255, 2005 9 30, p. 22; Klaidų ištaisymas, OL L 271, 2007 10 16, p. 18; Klaidų ištaisymas, OL L 93, 

2008 4 4, p. 28. 
3 OL L 289, 2005 11 3, p. 23. 
4 OL L 64, 2006 3 4, p. 60. 
5 OL C 111, 2008 5 6, p. 1. 
6 OL C 119, 2009 5 28, p. 2. 
7 OL C 302, 2009 12 12, p. 3. 
8 OL C 135, 2010 5 26, p. 12. 
9 OL C 191, 2011 7 1, p. 1. 
10 OL C 199, 2011 7 7, p. 1. 
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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– atsižvelgdamas į 2007 m. „Eurobarometro“ tyrimą apie mokymo specialistų nuomonę apie 

aukštojo mokslo reformą
1
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. „Eurobarometro“ tyrimą apie studentų nuomonę apie aukštojo 

mokslo reformą
2
, 

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 16 d. Eurostato leidinį „Bolonijos procesas Europos 

aukštojo mokslo sistemoje. Pagrindiniai socialinio aspekto ir judumo rodikliai“
3
, 

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugs÷jo 23 d. rezoliuciją d÷l Bolonijos proceso ir studentų 

judumo
4
, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

A. kadangi ir toliau lieka aktualūs nustatyti Bolonijos proceso tikslai: užtikrinti, kad būtų 

lengva vykti iš vienos šalies į kitą ir ten mokytis ar dirbti, padidinti Europos aukštojo 

mokslo patrauklumą siekiant, kad daug asmenų iš ne Europos šalių taip pat atvyktų į 

Europą studijuoti ir (arba) dirbti, užtikrinti, kad Europos aukštojo mokslo erdv÷ suteiktų 

Europai tvirtą aukštos kokyb÷s ir naujausių žinių pagrindą ir kad Europa pl÷totųsi kaip 

taiki ir tolerantiška bendruomen÷, tačiau būtina atlikti vertinimą ir apžvalgą siekiant 

įvertinti, kas pavyko ir kas nepavyko įgyvendinant nustatytus tikslus; 

B. kadangi aukštojo mokslo įstaigos atlieka svarbiausią vaidmenį šviečiant žmones; kadangi 

aukštojo mokslo uždavinys – nevykdant jokios diskriminacijos visiems sukurti tokią 

mokymosi aplinką, kuri būtų prieinama visiems ir visoms ir kurioje būtų skatinamas 

savarankiškumas, kūrybiškumas ir žinių panaudojimas;  

C. kadangi universitetai yra svarbus Europos turtas, kuriam jau beveik tūkstantis metų, ir 

kadangi jie svarbūs visuomen÷s pažangai ne tik d÷l savo ind÷lio ekonomikai, o jų raida 

negali priklausyti vien nuo ekonominių poreikių; 

D. kadangi teis÷ į švietimą yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir už jos 

įgyvendinimą atsakingos valstyb÷s nar÷s; 

E. kadangi kuriant Europos aukštojo mokslo erdvę Europos Sąjunga turi atlikti svarbų 

vaidmenį remdama valstybių narių veiksmus ir jų bendradarbiavimą šioje srityje; 

F. kadangi daugumoje Bolonijos procese dalyvaujančių šalių taikoma trijų pakopų studijų 

struktūra; kadangi d÷l šios struktūros švietimas tapo orientuotas į greitą specialistų 

rengimą ir radosi konkurencijos tarp mokymo dalykų siekiant prisitaikyti prie 

neatid÷liotinų rinkos poreikių, tačiau įgyjama mažiau žinių; kadangi d÷l to nepalengv÷jo 

diplomuotų specialistų integracija į darbo rinką, kad jie gal÷tų gauti stabilias darbo vietas; 

kadangi d÷l šios reformos padarytas didelis neigiamas poveikis švietimo kokybei ir 

moksliniams tyrimams; 

                                                 
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 OL C 8 E, 2010 1 14, p. 18. 
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G. kadangi ir toliau auga jaunimo nedarbo lygis ir kadangi dauguma jaunų žmonių, įskaitant 

turinčius aukštojo mokslo diplomus, ne kartą atlikdami praktiką, dirbdami darbą be 

garantijų ar mažiau kvalifikuotą, palyginti su jų turimais diplomais, darbą, priversti kelis 

m÷nesius ar metus išgyventi nestabilų laikotarpį, kol gauna stabilų darbą; 

H. kadangi visi ir visos turi tur÷ti galimybę jud÷ti, o judumas yra vienas iš nustatytų aukštojo 

mokslo reformos tikslų; kadangi judumui dar kyla didelių kliūčių, susijusių su 

socialin÷mis teis÷mis, suinteresuotųjų asmenų finansin÷mis galimyb÷mis ir 

sociokultūriniais stereotipais, tod÷l šiuo metu galimyb÷mis jud÷ti gali pasinaudoti tik 

2 proc. studentų; 

I. kadangi privalu didinti mokslo masifikaciją, siekiant išspręsti problemas, kurias patiria 

studentai ir švietimo bei administracinis personalas; 

J. kadangi diplomuotų specialistų integracija į darbo rinką – stabilus ir gerai apmokamas 

darbas – yra viena iš svarbių universitetų užduočių; 

1. pabr÷žia, kad švietimas, įskaitant aukštąjį mokslą, tur÷tų būti viešoji paslauga, kuri 

skatintų kultūrą, įvairovę ir demokratines vertybes, pad÷tų studentams tapti aktyviais 

piliečiais ir sudarytų sąlygas asmeninei ir kolektyvinei emancipacijai; pripažįsta, kad 

aukštasis mokslas visų pirma svarbus kiekvienos šalies ir visos visuomen÷s vystymuisi; 

2. primena, kad už švietimą atsako valstyb÷s nar÷s ir kad svarbu finansiškai remti aukštojo 

mokslo įstaigas skiriant pakankamas valstyb÷s dotacijas, kad būtų patenkinti gyventojų 

poreikiai; 

3. pabr÷žia, kad vienas iš nustatytų Bolonijos proceso prioritetų – užtikrinti, kad visi 

Europos universitetuose besimokantys studentai tur÷tų teisę gauti diplomą, kuris būtų 

pripažintas visose Bolonijos procese dalyvaujančiose šalyse; pažymi, kad iki šiol šie 

tikslai dar nepasiekti ir kad Bolonijos proceso ir su juo susijusių reformų įgyvendinimas 

paskatino konkurenciją ir leido atsirasti diplomų ir įstaigų hierarchijai, kelių greičių 

mokslui ir kai kurių studentų atskirčiai; 

4. pažymi, kad šalyse, kuriose Bolonijos procesas įgyvendintas, akademinei bendruomenei, 

ypač studentams, d÷l to dažniausiai mažiau atstovaujama valdymo institucijose – jos 

atstovų vietą už÷m÷ ūkin÷s veiklos vykdytojai, ypač didžiųjų įmonių atstovai; 

5. ragina atlikti Bolonijos proceso vertinimą ir bendrą apžvalgą siekiant vertinti, kas pavyko 

ir kas nepavyko įgyvendinant nustatytus tikslus; pabr÷žia, kad būtina atsižvelgti į 

sunkumus, kliūtis ir nesupratimą, su kuriais susiduria, ypač akademin÷ visuomen÷, 

siekiant pl÷toti kokybišką švietimą, prieinamą visiems;  

6. apgailestauja, kad kreditai pagal Europos kreditų perk÷limo sistemą renkami siekiant įgyti 

bendrą kvalifikaciją, atitinkančią vien tik rinkos poreikius, nors reik÷tų, priešingai, suteikti 

galimybes studentams gilinti žinias tų dalykų, kuriuos jie pasirinko; 

7. atkreipia d÷mesį į universitetų vaidmenį visuomen÷je, vadinamąją trečiąją misiją; 

pabr÷žia, kad ši misija neturi būti įgyvendinama darant žalą švietimo ir mokslinių tyrimų 

įstaigoms, kurioms dažnai tenka patirti valdymo išlaidas, susijusias su mokslinių tyrimų 
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rinkodara, ir prašo pajamas, kurias įstaigos gauna iš šių tyrimų, skirti socialiniam mokslo 

aspektui stiprinti; 

8. primena, kad mokslo švietimui skirtas biudžetas – tai investicijos į ateitį; tod÷l nepritaria 

tam, kad įvairiose valstyb÷se nar÷se švietimo biudžetai būtų smarkiai mažinami ir kad 

nuolat did÷tų mokestis už mokslą, nes d÷l to labai daug÷ja studentų, kurių pad÷tis 

nestabili, įsiskolinusių studentų ir studentų, kurie turi dirbti nor÷dami finansuoti savo 

studijas; mano, kad šie reiškiniai turi neigiamą poveikį švietimo socialinio aspekto 

stiprinimui, ir primena, jog būtina skirti tinkamą viešąjį finansavimą, kad universitetai 

įgyvendintų savo užduotis; 

9. pabr÷žia, kad svarbu tobulinti priemones, kuriomis siekiama be jokios diskriminacijos 

visiems ir visoms sudaryti sąlygas įgyti aukštąjį mokslą, dirbti ir integruotis darbo rinkoje; 

pabr÷žia, kad tai įmanoma tik teikiant valstybinį, nemokamą ir pasaulietinį aukštąjį 

mokslą; 

10. ragina valstybes nares šiuo ekonomin÷s ir socialin÷s kriz÷s laikotarpiu įšaldyti mokesčius 

už mokslą, kad didžiajai daliai asmenų jie nebūtų papildoma kliūtis siekiant aukštojo 

mokslo; ragina Sąjungą ir valstybes nares padidinti švietimo biudžetą, visų pirma 

biudžetą, skirtą stipendijoms ir išmokoms; 

11. nerimauja d÷l studentų iš trečiųjų šalių, kurie studijų metais ir po studijų dažnai gyvenama 

skurdžiomis sąlygomis, pad÷ties; pabr÷žia tai, kad Europos aukštojo mokslo patrauklumas 

susijęs ir su galimyb÷mis priimti šiuos studentus, nesvarbu, kokia jų pilietyb÷; tod÷l ragina 

valstybes nares prad÷ti procesą, leisiantį visiems į universitetus įstojusiems studentams 

teis÷tai mokytis; 

12. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę užtikrinti specialų jaunų žmonių socialinį 

statusą siekiant, kad kartu būtų užtikrinamas jų savarankiškumas (apsirūpinimas būstu, 

geb÷jimas išlaikyti save, galimyb÷ sportuoti, dalyvauti kultūros ir laisvalaikio 

renginiuose), ir įdiegti išmokų sistemas, visų pirma skirtas besimokantiems ar ieškantiems 

pirmojo darbo jauniems žmon÷ms; 

13. ragina Sąjungą, valstybes nares ir universitetus, siekiant skatinti struktūrinius judumo 

srautus, sudaryti sąlygas, kad mainų programose dalyvautų kuo daugiau žmonių: taikyti 

informavimo ir finansin÷s bei administracin÷s paramos mechanizmus visiems studentams, 

mokslininkams ir personalui ir remiantis socialiniais kriterijais šioms programoms teikti 

didesnį tinkamą finansavimą; 

14. ragina ypač daug d÷mesio skirti konkrečioms humanitarinių mokslų mokymo programų 

problemoms; pabr÷žia, kad rengiant universitetinių studijų ciklus būtina įtraukti visą 

akademinę bendruomenę, ypač studentus, d÷stytojus ir tyr÷jus;  

15 nepritaria vadinamosioms žinių sąjungoms ir sektorių įgūdžių sąjungoms, kuriose 

aukštojo mokslo įstaigos ir įmon÷s rengia bendras programos, kad nebūtų specialistų 

stygiaus; pabr÷žia tai, kad d÷l šių programų mokslas orientuojamas į greitą specialistų 

parengimą, jis darosi priklausomas nuo didelių įmonių, o švietimas – pragmatiškas;  
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16. atkreipia d÷mesį į konkrečius poreikius, susijusius su bakalauro studijomis, jų mokymo 

programas ir galimybes įsidarbinti jas baigus; šiuo atžvilgiu pabr÷žia, kad būtina imtis 

konkrečių veiksmų ir užtikrinti veiksmingesnį universitetų, valstyb÷s ir savivaldybių 

bendradarbiavimą siekiant didinti būsimų diplomuotų specialistų galimybes rasti jų 

kvalifikaciją atitinkantį stabilų ir gerai apmokamą darbą; 

17. pabr÷žia, kad būtina išsaugoti mokymo sistemų, dalykų, pedagoginių metodų ir 

universitetų sistemų įvairovę Europos Sąjungoje; mano, kad šiuo tikslu būtina ir toliau 

nacionaliniu mastu reglamentuoti diplomus skatinant visose valstyb÷se nar÷se abipusiškai 

pripažinti diplomus ir kvalifikacijas; 

18. pabr÷žia, kad, siekiant užtikrinti būtiną išlikimą darbo rinkoje, aukštojo mokslo įstaigos 

turi atlikti svarbiausią vaidmenį ir suteikti galimybę darbą praradusiems darbuotojams 

arba darbuotojams, kurių darbo sutartis baig÷si, v÷l mokytis ir skatinti savanorišką judumą 

bei karjeros siekimą, kad būtų rastas stabilus ir gerai apmokamas darbas,  

19. nepritaria Komisijos iniciatyvai prad÷ti taikyti priemonę, skirtą daugeliu aspektų aukštojo 

mokslo įstaigoms klasifikuoti, nes mano, kad šia priemone neatsižvelgiama į mokymo 

sistemų ir dalykų įvairovę ir kalbų įvairovę universitetų leidiniuose; mano, kad tokio tipo 

klasifikavimas – tai didel÷ rizika, kad rasis įstaigų ir mokymo dalykų konkurencija; 

pabr÷žia, kad įstaigoms būtina bendradarbiauti d÷mesį skiriant mainams ir žinių ir 

mokslinių tyrimų panaudojimui; 

20. ragina valstybes nares ir aukštojo mokslo įstaigas kartu su trečiųjų šalių įstaigomis, ypač 

esančiomis konfliktų zonose, kurti naujas bendradarbiavimo ir mokslinių tyrimų 

programas, pagrįstas abipusiais interesais, kad studentams iš šių šalių be jokios 

diskriminacijos būtų suteikiamos galimyb÷s siekti aukštojo mokslo ir mokytis; tod÷l siūlo 

įsteigti Sąjungos universitetų ir Palestinos universitetų partnerystes; ragina Komisiją remti 

tokias programas; 

o 

o o 

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausyb÷ms bei parlamentams. 

Or. fr 

 

 

 


