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Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas iestāžu ieguldījumu BoloĦas procesa 

nostiprināšanā un virzībā 

Eiropas Parlaments, 

– Ħemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un jo īpaši tās 26. pantu, 

– Ħemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 165. pantu, 

– Ħemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 14. pantu, 

– Ħemot vērā Parīzē 1998. gada 25. maijā parakstīto Francijas, Vācijas, Itālijas un 
Apvienotās Karalistes augstākās izglītības ministru kopīgo deklarāciju par Eiropas 
augstākās izglītības sistēmu uzbūves saskaĦošanu (Sorbonnas deklarācija)1, 

– Ħemot vērā BoloĦā 1999. gada 19. jūnijā parakstīto 29 Eiropas valstu izglītības ministru 
kopīgo deklarāciju (BoloĦas deklarācija)2, 

– Ħemot vērā paziĦojumu, kas tika pieĦemts augstākās izglītības ministru konferencē Prāgā 
2001. gada 19. maijā, 

– Ħemot vērā paziĦojumu, kas tika pieĦemts augstākās izglītības ministru konferencē 
2009. gada 28. un 29. aprīlī Lēvenē un Louvain-la-Neuve3, 

                                                 
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/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf. 



 

PE483.194 2/7 AM\895009LV.doc 

LV 

– Ħemot vērā 2010. gada 12. marta Budapeštas/Vīnes deklarāciju, kuru pieĦēma 47 valstu 
izglītības ministri un ar kuru oficiāli tika izveidota Eiropas augstākās izglītības telpa 
(EAIT)1, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra 
Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu2, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 28. septembra ieteikumu, lai 
atvieglinātu dalībvalstu vienotu īstermiĦa vīzu izsniegšanu trešo valstu pētniekiem, kuri 
zinātniskās pētniecības nolūkā pārvietojas Kopienā3, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. februāra ieteikumu par 
turpmāko Eiropas sadarbību augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā4, 

– Ħemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīĜa ieteikumu par Eiropas 
kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai5, 

– Ħemot vērā Padomes 2009. gada 12. maija secinājumus par stratēăisku sistēmu Eiropas 
sadarbībai izglītības un apmācības jomā („ET 2020”)6, 

– Ħemot vērā Padomes 2009. gada 26. novembra secinājumus par izglītības nozīmes 
palielināšanu labi funkcionējošā zināšanu trijstūrī7, 

– Ħemot vērā Padomes 2010. gada 11. maija secinājumus par augstākās izglītības 
starptautisko aspektu izvēršanu8, 

– Ħemot vērā Padomes 2011. gada 28. jūnija ieteikumu par politiku, lai mazinātu mācību 
priekšlaicīgu pārtraukšanu9, 

– Ħemot vērā Padomes 2011. gada 28. jūnija ieteikumu „Jaunatne kustībā — jauniešu 
mācību mobilitātes veicināšana”10, 

– Ħemot vērā ziĦojumu „Augstākā izglītība Eiropā 2009. gadā — BoloĦas procesa virzība” 
(Eurydice, Eiropas Komisija, 2009)11, 

– Ħemot vērā ziĦojumu „Tiešskats uz augstāko izglītību Eiropā 2010. gadā — BoloĦas 
procesa ietekme” (Eurydice, Eiropas Komisija, 2010)12, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp., labojums OV L 271, 16.10.2007., 18. lpp., labojums OV L 93, 4.4.2008., 
28. lpp. 
3 OV L 289, 3.11.2005., 23. lpp. 
4 OV L 64, 4.3.2006., 60. lpp. 
5 OV C 111, 6.5.2008., 1. lpp. 
6 OV C 119, 28.5.2009., 2. lpp. 
7 OV C 302, 12.12.2009., 3. lpp. 
8 OV C 135, 26.5.2010., 12. lpp. 
9 OV C 191, 1.7.2011., 1. lpp. 
10 OV C 199, 7.7.2011., 1. lpp. 
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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– Ħemot vērā Eirobarometra 2007. gadā veikto mācībspēku aptauju par augstākās izglītības 
reformu1, 

– Ħemot vērā Eirobarometra 2009. gadā veikto studentu aptauju par augstākās izglītības 
reformu2, 

– Ħemot vērā Eurostat 2009. gada 16. aprīĜa publikāciju „BoloĦas process Eiropas 
augstākajā izglītībā — svarīgākie sociālās dimensijas un mobilitātes rādītāji”3, 

– Ħemot vērā Parlamenta 2008. gada 23. septembra rezolūciju par BoloĦas procesu un 
studentu mobilitāti4, 

– Ħemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

A. tā kā BoloĦas procesa mērėi, proti, panākt to, ka ir vienkārši doties no vienas valsts uz 
citu, lai tur mācītos vai strādātu, vairot Eiropas augstākās izglītības pievilcību, lai arī liels 
skaits ārpuskopienas valstu izcelsmes personu dotos mācīties un/vai strādāt uz Eiropu, 
panākt, ka Eiropas augstākās izglītības telpa nodrošina Eiropai nopietnu un kvalitatīvu 
zināšanu bāzi, un sekmēt Eiropas kā stabilas un tolerantas kopienas attīstību, vēl joprojām 
ir spēkā, taču ir jāveic novērtējums un pārskatīšana, lai noteiktu, cik lielā mērā minētie 
mērėi ir vai nav sasniegti; 

B. tā kā augstākās izglītības iestādēm ir būtiska nozīme indivīdu izglītošanā; tā kā augstākās 
izglītības uzdevums ir nodrošināt tādu mācību vidi, kas ir bez diskriminācijas pieejama 
visiem un kas sekmē neatkarību, radošumu un zināšanu pielietojumu; 

C. tā kā universitātes ir būtiska mūsu mantojuma daĜa — to pirmsākumi meklējami gandrīz 
pirms tūkstoš gadiem, to nozīmi sabiedrības attīstībā nevar reducēt uz devumu ekonomikā 
un to attīstību nevar pakārtot tikai ekonomiskām vajadzībām; 

D. tā kā tiesības uz izglītību ir viena no Savienības pamatvērtībām un dalībvalstu pienākums 
ir nodrošināt šīs vērtības iedzīvināšanu praksē; 

E. tā kā Eiropas Savienībai ir svarīga nozīme Eiropas augstākās izglītības telpas izveidē, 
atbalstot dalībvalstu centienus un sadarbību šajā jomā; 

F. tā kā lielākajā daĜā valstu, kuras piedalās BoloĦas procesā, ir ieviesta trīs studiju līmeĦu 
struktūra; tā kā šīs struktūras piemērošanas rezultātā un nolūkā pielāgot studiju procesu 
aktuālajām tirgus vajadzībām īsā laikā ir mainīts mācību procesa mērėis, pārejot no 
prasības apgūt zināšanas uz profesionālām prasībām, un radīta izglītības sistēmu 
konkurence; tā kā tas nav atvieglojis absolventu iespējas atrast stabilu darbu; tā kā šī 
reforma ir ievērojami ietekmējusi arī mācību procesa un pētniecības kvalitāti; 

G. tā kā jauniešu bezdarbs turpina palielināties un vairumam jauniešu, tostarp augstākās 
izglītības iestāžu absolventiem, pirms stabila darba atrašanas vairāki mēneši un pat gadi ir 

                                                 
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 OV C 8 E, 14.1.2010., 18. lpp. 
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jāpavada nepastāvīgā darbā, piedaloties daudzās stažēšanās programmās un veicot 
nepastāvīgu darbu vai darbus, kuriem viĦi ir pārlieku kvalificēti, Ħemot vērā iegūto 
izglītību; 

H. tā kā visiem būtu jāspēj izmantot mobilitātes sniegtās iespējas un tā kā mobilitāte ir viens 
no augstākās izglītības reformas izvirzītajiem mērėiem; tā kā joprojām pastāv būtiski 
šėēršĜi mobilitātei sociālo tiesību un iesaistīto personu finansiālo iespēju ierobežojumu, kā 
arī sociokulturālu stereotipu dēĜ, kā rezultātā tikai 2 % studentu izmanto mobilitātes 
piedāvājumus; 

I. tā kā, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras studenti, mācībspēki un administratīvie 
darbinieki, ir jāsekmē izglītošanās pieejamība plašām iedzīvotāju masām; 

J. tā kā viens no universitāšu būtiskākajiem uzdevumiem ir palīdzēt absolventiem iekĜauties 
darba tirgū un atrast stabilu, labi apmaksātu darbu, 

1. uzsver, ka izglītībai, tostarp augstākajai izglītībai, jābūt sabiedriskam pakalpojumam, kas 
sekmē kultūru, daudzveidību un demokrātiskās vērtības, palīdz studentiem kĜūt par 
aktīviem sabiedrības locekĜiem un veicina individuālo un kolektīvo emancipāciju; atzīst, 
ka augstākajai izglītībai ir būtiska nozīme ikvienas valsts attīstībā, kā arī visas sabiedrības 
attīstībā kopumā; 

2. atgādina, ka izglītības joma ietilpst dalībvalstu pienākumos un ka ir svarīgi sniegt 
finansiālu atbalstu augstākās izglītības iestādēm, piešėirot tām pietiekami daudz valsts 
finansējuma, lai tās varētu apmierināt sabiedrības vajadzības; 

3. uzsver, ka viena no BoloĦas procesa prioritātēm ir nodrošināt visiem Eiropas universitātēs 
uzĦemtajiem studentiem iespēju iegūt diplomu, kas būs atzīts visās BoloĦas procesā 
iesaistītajās valstīs; norāda, ka šie mērėi vēl nav sasniegti un ka BoloĦas procesa 
īstenošana praksē un ar to saistītās reformas drīzāk ir radījušas konkurenci un hierarhiju 
starp dažādiem iegūstamās kvalifikācijas veidiem un augstākās izglītības iestādēm, 
rosinājušas atšėirīga tempa studiju programmu ieviešanu un atsevišėu studentu 
atstumšanu; 

4. norāda, ka valstīs, kurās tiek īstenots BoloĦas process, kopumā ir pazeminājies 
akadēmisko aprindu, jo īpaši studentu, pārstāvības līmenis pārvaldes struktūrās, atbrīvojot 
vietu ekonomikas nozaru pārstāvjiem, jo īpaši lielajiem uzĦēmumiem; 

5. prasa novērtēt BoloĦas procesu un izstrādāt vispārēju pārskatu, lai noteiktu, cik lielā mērā 
ir vai nav sasniegti izvirzītie mērėi; uzsver, ka ir jāĦem vērā problēmas, izpratnes trūkums 
un pretestība, ar ko šajā sakarībā nākas saskarties — tostarp arī akadēmiskajā vidē —, lai 
izstrādātu kvalitatīvu un visiem pieejamu izglītību;  

6. pauž nožēlu par to, ka Eiropas kredītpunktu uzkrāšanas un pārneses sistēma (ECTS) ir 
veidota kā plašs vispārīgu kompetenču klāsts, pieskaĦojoties vienīgi tirgus vajadzībām, 
kaut gan būtu nepieciešams panākt pavisam pretēju mērėi, proti, lai studenti varētu 
padziĜināt savas zināšanas atbilstīgi izvēlētajām nozarēm; 
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7. norāda uz universitāšu „trešo uzdevumu”, proti, sniegt sabiedrībai zinātniskās atziĦas un 
pētījumu rezultātus; uzsver, ka šā uzdevuma izpilde nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt 
izglītības un pētniecības iestādes, kurām bieži nākas segt ievērojamas administratīvās 
izmaksas, kas saistītas ar pētniecības darbību komercializāciju, un prasa, lai ieĦēmumi, ko 
iestādes guvušas no savām pētnieciskajām darbībām, tiktu atvēlēti izglītības sociālās 
dimensijas atbalstam; 

8. atgādina, ka izglītībai atvēlētais budžets ir ieguldījums mūsu nākotnē; tāpēc iebilst pret 
vērienīgajiem izglītības budžeta samazinājumiem vairākās dalībvalstīs un pret pastāvīgo 
studiju maksas palielināšanu, kas var būtiski pasliktināt daudzu studentu situāciju un 
palielināt parādos nonākušu studentu skaitu, kuriem nākas meklēt darbu, lai apmaksātu 
studijas; uzskata, ka šādas tendences negatīvi ietekmē centienus stiprināt izglītības sociālo 
dimensiju, un atgādina, ka universitātēm jāpiešėir pienācīgs valsts finansējums, lai tās 
varētu īstenot savus uzdevumus; 

9. uzsver, ka ir svarīgi pastiprināt pasākumus, kas visiem iedzīvotājiem garantētu augstākās 
izglītības pieejamību, profesionālās karjeras iespējas un integrāciju darba tirgū, 
nepieĜaujot jebkādu diskrimināciju; uzsver, ka iepriekš minētais ir iespējams tikai tad, ja 
augstāko izglītību nodrošina valsts augstskolas un tā ir bezmaksas un šėirta no baznīcas; 

10. prasa dalībvalstīm pašreizējos ekonomikas un sociālās krīzes apstākĜos „iesaldēt” studiju 
maksas, lai novērstu to, ka studiju maksa kĜūst par papildu šėērsli augstākās izglītības 
pieejamībai maksimāli lielam interesentu skaitam; prasa Eiropas Savienībai un 
dalībvalstīm paredzēt budžeta resursu palielinājumu izglītības jomā, jo īpaši stipendiju un 
pabalstu piešėiršanai; 

11. raizējas par trešo valstu studentu situāciju, jo viĦi gan studiju laikā, gan pēc to 
pabeigšanas bieži vien dzīvo sevišėi smagos apstākĜos; uzsver, ka augstākās izglītības 
„pievilcību” Eiropā nosaka arī spēja šos studentus uzĦemt neatkarīgi no viĦu 
valstspiederības; tādēĜ prasa dalībvalstīm uzsākt procesu, kura gaitā visiem augstskolās 
uzĦemtajiem studentiem tiktu piešėirts likumam atbilstošs statuss; 

12. aicina dalībvalstis apsvērt iespēju noteikt jauniešiem īpašu sociālo statusu, kas garantētu 
viĦu patstāvību (attiecībā uz mājokĜu pieejamību, vajadzību apmierināšanu un iespējām 
nodarboties ar sportu, apmeklēt kultūras pasākumus un nodarboties ar vaĜaspriekiem) un 
ieviest pabalstu sistēmas, jo īpaši jauniešiem, kas iegūst izglītību vai meklē savu pirmo 
darbu; 

13. aicina Savienību, dalībvalstis un universitātes sekmēt dalībnieku skaita pieaugumu 
apmaiĦas programmās, šajā nolūkā izveidojot informācijas un finansiāla un administratīva 
atbalsta mehānismus visiem studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem, lai rosinātu 
organizētas mobilitātes plūsmas, un palielinot resursus šīm programmām ar piemērotu un 
nozīmīgāku finansējumu, kura piešėiršana balstīta uz sociāliem kritērijiem; 

14. aicina veltīt īpašu uzmanību konkrētām problēmām saistībā ar humanitāro zinātĦu studiju 
programmām; uzsver, ka augstākās izglītības līmeĦu izstrādē jāiesaista visas akadēmiskās 
aprindas, it īpaši studenti, pasniedzēji un pētnieki; 
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15 iebilst pret „zināšanu apvienībām” un „nozaru kompetenču apvienībām”, kurās augstākās 
izglītības iestādes un uzĦēmumi apvienojoties izstrādātu kopīgas programmas ar mērėi 
„novērst kompetenču nepietiekamību”; uzsver, ka šīs programmas ir vērstas uz straujāku 
izglītības profesionalizāciju, un līdz ar to — izglītības pakārtošanu lielo uzĦēmumu 
interesēm un tās nozīmes sašaurināšanu, koncentrējoties vienīgi uz tirgum būtiskajiem 
aspektiem; 

16. vērš uzmanību uz konkrētām vajadzībām saistībā ar bakalaura grādu, bakalaura studiju 
programmām un bakalaura grāda īpašnieku nodarbinātības izredzēm; šajā sakarībā uzsver 
nepieciešamību veikt mērėtiecīgus pasākumus un nodrošināt labāku sadarbību starp 
universitātēm, valsts sektoru un pašvaldībām, lai uzlabotu topošo absolventu izredzes 
atrast stabilu, labi apmaksātu darbu, kas atbilstu viĦu kvalifikācijas līmenim; 

17. uzsver nepieciešamību saglabāt studiju virzienu, mācību programmu, pedagoăisko metožu 
un augstākās izglītības sistēmu daudzveidību Eiropas Savienībā; uzskata, ka tādēĜ ir 
svarīgi saglabāt dalībvalsts līmenī noteiktu augstākās izglītības grādu sistēmu, vienlaikus 
sekmējot iegūto izglītības dokumentu un kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu starp 
dalībvalstīm; 

18. pieprasa, lai augstākās izglītības iestādēm būtu izšėiroša nozīme profesionālās karjeras 
nodrošināšanā, paredzot izglītošanās iespējas darba Ħēmējiem, kuri zaudējuši darbu vai 
kuriem izbeidzies darba līgums, un veicinot brīvprātīgu mobilitāti un profesionālo 
izaugsmi virzībā uz stabilu un labi apmaksātu darbu; 

19. iebilst pret Komisijas iniciatīvu izveidot daudzdimensionālu instrumentu augstākās 
izglītības iestāžu reitinga noteikšanai, uzskatot, ka tajā netiek Ħemta vērā studiju virzienu 
un mācību programmu dažādība, kā arī universitāšu publikācijās izmantoto valodu 
daudzveidība; uzskata, ka šādi reitingi ir saistīti ar lielu risku radīt konkurenci starp 
izglītības iestādēm un mācību programmām; uzsver, ka starp izglītības iestādēm ir 
nepieciešama sadarbība, kas vērsta uz iegūto zināšanu un pētniecības rezultātu apmaiĦu 
un pielietojumu; 

20. aicina dalībvalstis un augstākās izglītības iestādes izveidot jaunas, uz visu iesaistīto pušu 
interesēm balstītas sadarbības un pētniecības programmas ar trešo valstu augstākās 
izglītības iestādēm, jo īpaši tām, kas atrodas konfliktu skartos apvidos, lai šo valstu 
studentiem bez jebkādas diskriminācijas nodrošinātu augstākās izglītības un mācību 
pieejamību; īpaši ierosina dibināt partnerības starp Eiropas Savienības un Palestīnas 
universitātēm; prasa Komisijai atbalstīt šādas programmas; 

o 
o o 

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem. 

Or. fr 
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