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Amendamentul 1 
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le 
Hyaric, Lothar Bisky, Younous Omarjee 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A7-0035/2012 
Luigi Berlinguer 
Procesul de la Bologna 
2011/2180(INI) 

Propunere de rezoluŃie [articolul 157 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluŃie fără caracter legislativ A[7-0035/2012] 

RezoluŃia Parlamentului European referitor la contribuŃia instituŃiilor europene la 
consolidarea şi progresul Procesului de la Bologna 

Parlamentul European, 

– având în vedere DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului, în special articolul 26, 

– având în vedere articolul 165 din Tratatul privind funcŃionarea Uniunii europene (TFUE), 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 
14, 

– având în vedere DeclaraŃia comună de la Sorbona privind armonizarea arhitecturii 
sistemului european de învăŃământ superior, semnată la Paris la 25 mai 1998 de către cei 
patru miniştri de resort din FranŃa, Germania, Italia şi Regatul Unit (denumită în 
continuare „DeclaraŃia de la Sorbona”)1, 

– având în vedere DeclaraŃia comună semnată la Bologna la 19 iunie 1999 de miniştrii 
educaŃiei din 29 de Ńări europene (denumită în continuare „DeclaraŃia de la Bologna”)2, 

– având în vedere Comunicatul publicat de ConferinŃa miniştrilor învăŃământului superior 
din 19 mai 2011 de la Praga, 

– având în vedere Comunicatul publicat de ConferinŃa miniştrilor învăŃământului superior 
din 28-29 aprilie 2009 de la Leuven şi Louvain-la-Neuve3, 

                                                 
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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– având în vedere DeclaraŃia de la Budapesta-Viena din 12 martie 2010 adoptată de miniştrii 
educaŃiei din 47 de Ńări, care a lansat oficial SpaŃiul european al învăŃământului superior1, 

– având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale2, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 
28 septembrie 2005 privind facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor 
uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanŃi ai Ńărilor terŃe care călătoresc în 
cadrul Comunității în scopul desfășurării cercetării științifice3, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 15 februarie 
2006 privind continuarea cooperării europene în domeniul asigurării calităŃii în 
învăŃământul superior4, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 
2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăŃarea de-a lungul 
vieŃii5, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru 
cooperarea europeană în domeniul educaŃiei şi formării profesionale („ET 2020”)6, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 26 noiembrie 2009 privind dezvoltarea rolului 
educației în cadrul unui triunghi al cunoașterii complet funcțional7, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 11 mai 2010 privind internaŃionalizarea 
învăŃământului superior8, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de 
reducere a părăsirii timpurii a şcolii9, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 intitulată „Tineretul în 
mişcare - promovarea mobilităŃii tinerilor în scop educaŃional”10, 

– având în vedere Raportul intitulat „ÎnvăŃământul Superior în Europa 2009: progresele 
Procesului Bologna” (Eurydice, Comisia Europeană, 2009)11, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf. 
2 JO L 255, 30.9.2005, p. 22, cu rectificarea publicată în JO L 271, 16.10.2007, p. 18 şi rectificarea publicată în 
JO L 93, 4.4.2008, p. 28. 
3 JO L 289, 3.11.2005, p. 23. 
4 JO L 64, 4.3.2006, p. 60. 
5 JO C 111, 6.5.2008, p. 1. 
6 JO C 119, 28.5.2009, p. 2. 
7 JO C 302, 12.12.2009, p. 3. 
8 JO C 135, 26.5.2010, p. 12. 
9 JO C 191, 1.7.2011, p. 1. 
10 JO C 199, 7.7.2011, p. 1. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099RO.pdf 
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– având în vedere Raportul intitulat „ ÎnvăŃământul Superior în Europa 2010: impactul 
Procesului Bologna”(Eurydice, Comisia Europeană, 2010)1, 

– având în vedere sondajul Eurobarometru din 2007 privind reforma învăŃământului 
superior, realizat în rândul personalului didactic2, 

– având în vedere sondajul Eurobarometru din 2009 privind reforma învăŃământului 
superior, realizat în rândul studenŃilor3, 

– având în vedere publicaŃia Eurostat din 16 aprilie 2009 intitulată „Procesul de la Bologna 
în sistemul de învăŃământ superior din Europa - Indicatori-cheie privind dimensiunea 
socială şi mobilitatea”4, 

– având în vedere RezoluŃia sa din 23 septembrie 2008 privind Procesul de la Bologna şi 
mobilitatea studenŃilor5, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât obiectivele enunŃate ale Procesului de la Bologna, şi anume de a facilita 
deplasarea dintr-o Ńară în alta pentru a studia sau a munci, de a spori atractivitatea 
învăŃământului superior european pentru ca un număr mare de persoane şi din Ńări terŃe să 
vină să studieze şi să lucreze în Europa şi de a asigura în Europa prin SpaŃiul european al 
învăŃământului superior o bază solidă de cunoştinŃe de vârf de înaltă calitate şi dezvoltarea 
unei comunităŃi pacifice şi tolerante, rămân de actualitate, dar se impune realizarea unei 
evaluări şi a unui bilanŃ al succeselor şi eşecurilor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor 
urmărite;  

B. întrucât instituŃiile de învăŃământ superior joacă un rol esenŃial în formarea indivizilor; 
întrucât rolul învăŃământului superior este de a oferi un mediu de învăŃare accesibil 
tuturor, fără niciun fel de discriminare, care să promoveze autonomia, creativitatea şi 
punerea în valoare a cunoştinŃelor; 

C. întrucât universităŃile reprezintă un patrimoniu important, care datează de aproape un 
mileniu, a cărui importanŃă pentru dezvoltarea societăŃii nu poate fi redusă numai la 
contribuŃia lor la economie şi a cărui evoluŃie nu poate depinde numai de necesităŃile 
economice; 

D. întrucât dreptul la educaŃie reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene, iar 
punerea sa în aplicare este o responsabilitate a statelor membre; 

E. întrucât Uniunea Europeană joacă un rol important în dezvoltarea SpaŃiului european al 
învăŃământului superior, susŃinând eforturile şi cooperarea statelor membre în acest sens; 

                                                 
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122RO.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 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 18. 
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F. întrucât structura de trei cicluri a fost adoptată de majoritatea Ńărilor participante la 
Procesul de la Bologna; întrucât acest fapt a condus la o profesionalizare rapidă a 
sistemelor educative şi la o concurenŃă sporită între acestea, urmărindu-se adaptarea la 
nevoile imediate ale „pieŃei” în detrimentul cunoaşterii; întrucât acest lucru nu a permis 
facilitarea inserŃiei profesionale a absolvenŃilor prin ocuparea de locuri de muncă stabile; 
întrucât această reformă a afectat semnificativ calitatea învăŃământului şi a cercetării; 

G. întrucât şomajul continuă să crească în rândul tinerilor, iar majoritatea lor, inclusiv 
absolvenŃii de învăŃământ superior, trebuie să facă faŃă unei perioade de precaritate de mai 
multe luni sau ani înainte să obŃină un loc de muncă stabil, trecând prin numeroase stagii 
şi locuri de muncă precare sau pentru care sunt supracalificaŃi; 

H. întrucât mobilitatea trebuie să fie accesibilă tuturor şi este unul dintre obiectivele enunŃate 
ale reformei învăŃământului superior; întrucât încă există obstacole importante în calea 
mobilităŃii, din punctul de vedere al drepturilor sociale, al capacităŃii financiare a 
cetăŃenilor interesaŃi şi al stereotipurilor de ordin sociocultural, din cauza cărora, în 
prezent, numai 2% dintre studenŃi pot avea acces la mobilitate; 

I. întrucât masificarea învăŃământului trebuie să fie consolidată în vederea reducerii 
problemelor cu care se confruntă atât studenŃii, cât şi personalul didactic şi cel 
administrativ; 

J. întrucât una dintre misiunile importante ale universităŃii este integrarea absolvenŃilor pe 
piaŃa muncii prin ocuparea unui loc de muncă stabil şi bine remunerat, 

1. subliniază că învăŃământul, inclusiv cel superior, trebuie să fie un serviciu public care 
promovează cultura, diversitatea şi valorile democratice, care pregăteşte elevii şi studenŃii 
să devină cetăŃeni activi şi care permite emanciparea individuală şi colectivă; recunoaşte 
importanŃa primordială a învăŃământului superior pentru dezvoltarea fiecărei Ńări şi a 
societăŃii în ansamblul său; 

2. reaminteşte că educaŃia este o responsabilitate a statelor membre şi că instituŃiile de 
învăŃământ superior trebuie sprijinite financiar prin fonduri publice suficiente care să le 
permită să răspundă nevoilor populaŃiei; 

3. subliniază faptul că una dintre priorităŃile enunŃate ale Procesului de la Bologna este de a 
garanta că fiecare student înscris într-o universitate europeană are posibilitatea de a obŃine 
o diplomă recunoscută în orice stat participant la acest proces; constată că aceste obiective 
nu au fost îndeplinite până în prezent şi că punerea în aplicare a Procesului de la Bologna 
şi a reformelor aferente a încurajat mai degrabă concurenŃa între diplome şi instituŃiile de 
învăŃământ şi o ierarhizare a acestora, crearea unui sistem cu mai multe viteze, precum şi 
excluderea anumitor studenŃi; 

4. constată că, în Ńările în care a fost pus în aplicare, Procesul de la Bologna a antrenat în 
general o diminuare a reprezentării comunităŃii universitare în cadrul instanŃelor de 
conducere, în detrimentul studenŃilor şi în favoarea actorilor economici, în special a 
marilor întreprinderi; 
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5. solicită o evaluare şi un bilanŃ globale ale Procesului de la Bologna pentru a avea o 
viziune clară asupra succeselor şi eşecurilor înregistrate în raport cu obiectivele enunŃate; 
subliniază faptul că trebuie să se Ńină seama de dificultăŃile, blocajele şi confuziile care au 
apărut, inclusiv în mediul universitar, pentru a putea dezvolta o educaŃie de calitate 
accesibilă tuturor;  

6. regretă faptul că, în Sistemul european de credite transferabile (ECTS), creditele au fost 
concepute ca un evantai de competenŃe generale care răspund numai nevoilor pieŃei, în loc 
să se permită studenŃilor să îşi aprofundeze cunoştinŃele în funcŃie de materiile de studiu 
alese; 

7. ia notă de „cea de-a treia misiune” pe care universităŃile o îndeplinesc în raport cu 
societatea; subliniază că această misiune nu trebuie să se realizeze în detrimentul 
instituŃiilor de învăŃământ şi de cercetare, care sunt adesea obligate să suporte 
numeroasele costuri de gestionare asociate comercializării activităŃilor de cercetare, şi 
solicită ca veniturile obŃinute în urma acestor activităŃi să fie alocate astfel încât să 
contribuie la dimensiunea socială a învăŃământului; 

8. reaminteşte că bugetele pentru educaŃie sunt investiŃii în viitor; prin urmare, se opune 
reducerilor bugetare substanŃiale din domeniul educaŃiei aplicate de mai multe state 
membre, precum şi creşterii constante a taxelor de şcolarizare care determină creşterea 
masivă a numărului de studenŃi care au o situaŃie precară, sunt îndatoraŃi şi nevoiŃi să îşi 
găsească un loc de muncă plătit pentru a-şi finanŃa studiile; consideră că aceste fenomene 
au un impact negativ asupra consolidării dimensiunii sociale a educaŃiei şi reaminteşte că 
universităŃile au nevoie de o finanŃare publică adecvată pentru a-şi putea îndeplini 
misiunile; 

9. subliniază importanŃa consolidării măsurilor de garantare a condiŃiilor de acces la 
învăŃământul superior, de parcurs educaŃional şi de inserŃie profesională pentru toŃi, fără 
discriminare; subliniază faptul că aceste obiective pot fi realizate numai în cadrul unui 
învăŃământ superior public, gratuit şi laic;  

10. invită statele membre ca, Ńinând seama de această perioadă de criză economică şi socială, 
să îngheŃe taxele de înscriere pentru ca acestea să nu constituie un obstacol suplimentar în 
calea accesului unui număr cât mai mare de persoane la învăŃământul superior; invită 
Uniunea şi statele membre să prevadă o consolidare a bugetelor pentru educaŃie, în special 
în ceea ce priveşte bursele şi alocaŃiile; 

11. este îngrijorat de situaŃia studenŃilor din Ńări terŃe care au adesea un statut extrem de precar 
în timpul studiilor şi după terminarea acestora; subliniază faptul că „atractivitatea” 
învăŃământului superior european rezidă şi în capacităŃile de primire a acestor studenŃi, 
indiferent de naŃionalitatea lor; în consecinŃă, invită statele membre să demareze un proces 
de regularizare a situaŃiei tuturor studenŃilor înscrişi în universităŃi; 

12. invită statele membre să ia în considerare posibilitatea de a crea un statut social specific 
pentru tineri pentru a le asigura autonomia (în materie de acces la locuinŃe, capacitate de 
subzistenŃă, acces la activităŃi sportive, culturale şi recreative) şi să pună la punct sisteme 
de acordare de alocaŃii, în special pentru tinerii care urmează o formare sau care se află în 
căutarea unui prim loc de muncă; 
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13. invită Uniunea, statele membre şi universităŃile să încurajeze deschiderea programelor de 
schimb pentru un număr cât mai mare de persoane, instituind sisteme de informare şi de 
sprijin financiar şi administrativ pentru toŃii studenŃii, cadrele universitare şi pentru întreg 
personalul cu scopul de a încuraja fluxuri structurate de mobilitate şi consolidând aceste 
programe prin finanŃări adaptate mai substanŃiale bazate pe criterii sociale; 

14. solicită să se acorde o atenŃie specială problemelor specifice ale programelor de ştiinŃe 
umaniste; subliniază necesitatea implicării comunităŃii universitare în ansamblul său, 
îndeosebi a studenŃilor, a profesorilor şi a cercetătorilor, în organizarea ciclurilor 
universitare de studii;  

15 se opune „alianŃelor cunoaşterii” şi „alianŃelor de competenŃe sectoriale” în cadrul cărora 
instituŃiile de învăŃământ superior şi întreprinderile elaborează programe comune „pentru 
a preveni penuria de competențe”; subliniază faptul că aceste programe determină o 
intensificare a profesionalizării rapide a învăŃământului, precum şi subordonarea acestuia 
faŃă de interesele marilor întreprinderi şi reducerea educaŃiei la aspectul său comercial;  

16. atrage atenŃia asupra nevoilor speciale referitoare la diploma de licenŃă, la programa 
aferentă acesteia şi la perspectivele de angajare pe care le oferă; subliniază în acest sens 
necesitatea unor acŃiuni specifice şi a unei cooperări mai bune între universităŃi, stat şi 
colectivităŃile locale pentru a ameliora perspectivele de inserŃie profesională a viitorilor 
absolvenŃi prin ocuparea unui loc de muncă stabil şi bine plătit, care corespunde nivelului 
de calificare al acestora; 

17. subliniază necesitatea menŃinerii diversităŃii filierelor şi disciplinelor de învăŃământ, a 
metodelor pedagogice şi a sistemelor universitare în Uniunea Europeană; consideră că în 
acest scop este necesară menŃinerea unui cadru naŃional al calificărilor, promovându-se 
totodată recunoaşterea reciprocă a diplomelor şi a calificărilor între statele membre;  

18. insistă asupra faptului că instituŃiile de învăŃământ superior trebuie să joace un rol cheie în 
raport cu necesitatea securizării parcursurilor profesionale, permiŃând revenirea la cursuri 
de formare pentru salariaŃii confruntaŃi cu pierderea locului de muncă sau cu terminarea 
unui contract de muncă şi încurajând mobilitatea voluntară şi evoluŃia profesională către 
locuri de muncă stabile şi bine plătite; 

19. se opune iniŃiativei Comisiei de a lansa un instrument multidimensional pentru clasificarea 
instituŃiilor de învăŃământ superior, considerând că acesta nu Ńine seama de diversitatea 
filierelor şi a programelor şi nici de diversitatea lingvistică de la nivelul publicaŃiilor 
universitare; consideră că acest tip de clasificare comportă un risc major de creare a unui 
climat concurenŃial între instituŃii şi între disciplinele de învăŃământ;  subliniază 
necesitatea unei cooperării între instituŃii care să fie axată pe schimb şi pe punerea în 
valoare a cunoştinŃelor şi a cercetării; 

20. invită statele membre şi instituŃiile de învăŃământ superior să creeze noi programe de 
cooperare şi de cercetare bazate pe interesele lor comune cu instituŃiile din Ńări terŃe, în 
special cu cele situate în zone de conflict, pentru a permite accesul nediscriminatoriu al 
studenŃilor proveniŃi din aceste instituŃii la învăŃământul superior şi la formare; sugerează 
în special crearea de parteneriate între universităŃile din Uniune şi universităŃile 
palestiniene; solicită Comisiei să sprijine aceste tipuri de programe; 
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21. încredinŃează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluŃie Consiliului, Comisiei, 
precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre. 

Or. fr 


