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7.3.2012 A7-0035/1 

Predlog spremembe  1 

Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le 

Hyaric, Lothar Bisky, Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0035/2012 

Luigi Berlinguer 

Bolonjski proces 

2011/2180(INI) 

Predlog resolucije po členu 157(4) poslovnika k nezakonodajnemu predlogu resolucije 

A7-0035/2012 

Resolucija Evropskega parlamenta o prispevku evropskih institucij h konsolidaciji in 

napredku bolonjskega procesa 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in zlasti njenega člena 26, 

– ob upoštevanju člena 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti njenega člena 14, 

– ob upoštevanju skupne deklaracije o harmonizaciji arhitekture evropskega visokošolskega 

sistema, ki so jo 25. maja 1998 v Parizu podpisali štirje ministri, pristojni za visoko 

šolstvo v Franciji, Nemčiji, Italiji in Združenem kraljestvu (Sorbonska deklaracija)
1
, 

– ob upoštevanju skupne deklaracije, ki so jo 19. junija 1999 v Bologni podpisali ministri za 

šolstvo iz devetindvajsetih evropskih držav (Bolonjska deklaracija)
2
, 

– ob upoštevanju komunikéja, objavljenega na konferenci ministrov za visoko šolstvo, z dne 

19. maja 2001 v Pragi, 

– ob upoštevanju komunikéja konference ministrov za visoko šolstvo, ki je potekala od 28. 

do 29. aprila 2009 v mestih Leuven in Louvain-la-Neuve
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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– ob upoštevanju budimpeško-dunajske deklaracije, ki so jo 12. marca 2010 sprejeli ministri 

za šolstvo iz 47 držav in s katero je bil uradno vzpostavljen evropski visokošolski prostor
1
, 

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 

2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij
2
, 

– ob upoštevanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 za 

olajšanje izdaje enotnih vizumov, ki jih države članice izdajajo za kratkoročno bivanje 

raziskovalcem iz tretjih držav, ki potujejo znotraj Skupnosti z namenom izvajanja 

znanstvenih raziskav
3
, 

– ob upoštevanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o 

nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu
4
, 

– ob upoštevanju priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o uvedbi 

evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje
5
, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko 

sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020)
6
, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 26. novembra 2009 o izoblikovanju vloge 

izobraževanja v brezhibno delujočem trikotniku znanja
7
, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 11. maja 2010 o internacionalizaciji visokošolskih 

ustanov
8
, 

– ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 28. junija 2011 o politikah za zmanjševanje osipa
9
, 

– ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 28. junija 2011z naslovom Mladi in mobilnost – 

spodbujanje učne mobilnosti mladih
10
, 

– ob upoštevanju poročila z naslovom Visokošolsko izobraževanje v Evropi 2009: razvoj 

bolonjskega procesa (Eurydice, Evropska komisija, 2009)
11
, 

– ob upoštevanju poročila z naslovom Osredotočanje na visokošolsko izobraževanje v 

Evropi 2010: vpliv bolonjskega procesa (Eurydice, Evropska komisija, 2010)
12
, 

                                                 
1 http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/2010-03-12-Budapest-Wien-Communique-SLO.pdf 
2 UL L 255, 30.9.2005, str. 22, popravek v UL L 271, 16.10.2007, str. 18, popravek v UL L 93, 4.4.2008, str. 28. 
3 UL L 289, 3.11.2005, str. 23. 
4 UL L 64, 4.3.2006, str. 60. 
5 UL C 111, 6.5.2008, str. 1. 
6 UL C 119, 28.5.2009, str. 2. 
7 UL C 302, 12.12.2009, str. 3. 
8 UL C 135, 26.5.2010, str. 12. 
9 UL C 191, 1.7.2011, str. 1. 
10 UL C 199, 7.7.2011, str. 1. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf 
12 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf 
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– ob upoštevanju raziskave Eurobarometer o visokošolski reformi, izvedeni med učitelji leta 

2007
1
, 

– ob upoštevanju raziskave Eurobarometer o visokošolski reformi, ki so jo opravili med 

študenti leta 2009
2
, 

– ob upoštevanju objave Eurostata z dne 16. aprila 2009 z naslovom Bolonjski proces v 

visokošolskem izobraževanju v Evropi – ključni kazalniki glede socialne razsežnosti in 

mobilnosti
3
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. septembra 2008 o bolonjskem procesu in 

mobilnosti študentov
4
, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, 

A. ker so še vedno aktualni cilji, zastavljeni v bolonjskem procesu, namreč olajšati selitev v 

drugo državo zaradi študija ali dela, povečati privlačnost evropskega visokega šolstva, da 

bo veliko ljudi iz drža nečlanic prišlo v Evropo tudi zaradi študija in/ali dela, da bo 

evropski visokošolski prostor Evropi zagotovil trdno podlago z najnovejšim kakovostnim 

znanjem ter zagotovil, da se bo Evropa razvijala kot miroljubna in strpna družba; potrebna 

pa sta ocena in pregled, da se opredelijo uspehi in neuspehi pri uresničevanju želenih 

ciljev; 

B. ker imajo visokošolske ustanove pomembno vlogo pri izobraževanju posameznikov; ker 

je vloga visokega šolstva zagotoviti učno okolje, dostopno vsakomur brez razlikovanja, ki 

spodbuja samostojnost, ustvarjalnost in uporabo pridobljenega znanja; 

C. ker univerza predstavlja pomembno, skoraj tisočletno pridobitev, njenega pomena za 

družbeni napredek pa se ne sme omejiti zgolj na prispevek h gospodarstvu, njenega 

razvoja pa ne smejo voditi izključno gospodarske potrebe; 

D. ker je pravica do izobraževanja temeljna vrednota Evropske unije in ker je njeno 

uveljavljanje odgovornost držav članic; 

E. ker ima Evropska unija pomembno vlogo pri vzpostavitvi evropskega visokošolskega 

prostora, tako da podpira prizadevanja in sodelovanje držav članic na tem področju; 

F. ker se v večini držav, ki sodelujejo v bolonjskem procesu, uporablja tristopenjska 

struktura; ker je slednja privedla do hitrega premika težišča izobraževanja k poklicnim 

zahtevam in pojavu konkurence med izobraževalnimi sistemi s pripravljenostjo za 

prilagajanje trenutnim zahtevam „trga“ na račun pridobivanja znanja; ker to diplomantom 

ne olajšuje iskanja stalne zaposlitve; ker je ta reforma močno vplivala na kakovost 

izobraževanja in raziskav; 

                                                 
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 UL C 8 E, 14.1.2010, str. 18. 
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G. ker še vedno narašča brezposelnost med mladimi in ker se mora večina mladih, tudi 

visokošolskih diplomantov, preden dobijo stalno zaposlitev, prebiti skozi večmesečno ali 

večletno obdobje „negotovih zaposlitev“ in opraviti številne prakse, sprejeti negotove 

zaposlitve ali dela, za katera so zaradi svojih diplom preveč usposobljeni; 

H. ker mora biti mobilnost dostopna vsem in ker predstavlja enega temeljnih ciljev, 

zastavljenih v reformi visokega šolstva; ker še vedno obstajajo velike ovire za mobilnost 

na področju socialnih pravic, finančnih zmogljivosti zainteresiranih in družbeno-kulturnih 

stereotipov, zaradi katerih mobilnost danes izkoristita le 2 odstotka študentov; 

I. ker je treba okrepiti množični vidik šolstva, s čimer bi ublažili težave, s katerimi se 

soočajo študentje ter učno in upravno osebje; 

J. ker je poklicno vključevanje diplomantov v obliki stalne in dobro plačane zaposlitve ena 

pomembnih nalog univerze; 

1. poudarja, da mora biti izobraževanje in tudi visokošolsko izobraževanje javna storitev, ki 

spodbuja kulturo, raznolikost in demokratične vrednote, pripravlja študente, da postanejo 

dejavni državljani, ter omogoča emancipacijo posameznika in družbe; priznava prvotni 

pomen visokega šolstva za razvoj vsake države in družbe kot celote;  

2. opozarja, da je izobraževanje odgovornost držav članic in da je treba visokošolske 

ustanove finančno podpreti z zadostnimi javnimi sredstvi, da bodo lahko zadostile 

potrebam ljudi; 

3. poudarja, da je ena prednostnih nalog, zastavljenih v bolonjskem procesu, vsem 

študentom, vpisanim na evropske univerze, zagotoviti možnost pridobiti diplomo, ki bo 

priznana v vseh državah, ki sodelujejo v procesu; ugotavlja, da ti cilji doslej niso bili 

doseženi in da je izvajanje bolonjskega procesa in spremljajočih reform prej kot ne 

spodbudilo pojav konkurence med diplomami in ustanovami ter njihovo razvrščanje po 

lestvici, nastajanje izobraževanja več hitrosti ter izključevanje nekaterih študentov; 

4. ugotavlja, da je bolonjski proces v državah, kjer je bil uveden, na splošno povzročil 

zmanjšanje zastopanosti akademske skupnosti, zlasti študentov, v vodstvenih organih, in 

sicer predvsem v korist akterjev iz gospodarstva, zlasti velikih podjetij; 

5. poziva k oceni in splošnemu pregledu bolonjskega procesa, da bi opredelili uspehe in 

neuspehe pri uresničevanju zastavljenih ciljev; poudarja, da je treba upoštevati težave, 

ovire in nerazumevanje tudi v akademskem svetu, da bi razvili kakovostno in vsem 

dostopno izobraževanje;  

6. obžaluje, da so kreditne točke v evropskem sistemu zbiranja in prenašanja kreditnih točk 

zastavljene kot obseg splošnih veščin, ki ustrezajo zgolj potrebam trga, medtem ko bi bilo 

treba študentom omogočiti poglabljanje znanja na izbranih področjih; 

7. ugotavlja, da je „tretje poslanstvo“ univerz poslanstvo v korist družbe; poudarja, da se to 

poslanstvo ne sme izvajati na škodo izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, ki morajo 

pogosto nositi številne upravne stroške, povezane s trženjem raziskovalnih dejavnosti, ter 

poziva, naj se prihodki iz teh dejavnosti namenijo socialni razsežnosti izobraževanja; 
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8. opozarja, da so proračuni za izobraževanje naložba v prihodnost; zato nasprotuje večjemu 

krčenju proračuna za izobraževanje v več državah članicah, pa tudi stalnemu zviševanju 

šolnin, zaradi česar se močno povečuje število zadolženih študentov v negotovem 

položaju, ki se morajo za financiranje svojega študija zateči k plačani zaposlitvi; meni, da 

ti pojavi negativno vplivajo na krepitev socialne razsežnosti izobraževanja, in opozarja, da 

univerze za uresničevanje svojega poslanstva potrebujejo ustrezno javno financiranje; 

9. poudarja pomen krepitve ukrepov, s katerimi bi zagotovili pogoje za dostop do 

visokošolskega izobraževanja, napredovanje pri študiju in poklicno vključevanje za vse 

brez diskriminacije; poudarja, da je to mogoče zgolj v javnem, brezplačnem in laičnem 

sistemu visokega šolstva; 

10. poziva države članice, naj v času ekonomske in socialne krize zamrznejo vpisnine, da ti ne 

bi še dodatno ovirali dostopa do visokošolskega izobraževanja čim večjemu številu 

študentov; poziva Unijo in države članice, naj predvidijo povečanje proračuna za 

izobraževanje, zlasti kar zadeva štipendije in podpore; 

11. je zaskrbljen zaradi položaja študentov iz držav nečlanic, ki pogosto živijo v zelo 

negotovih razmerah med študijem in po njem; poudarja, da je „privlačnost“ visokega 

šolstva v Evropi tudi v zmogljivostih za sprejem teh študentov ne glede na njihovo 

narodnost; zato poziva države članice, naj začnejo postopek zakonske ureditve za vse 

študente, vpisane na univerze; 

12. poziva države članice, naj pretehtajo možnost o oblikovanju posebnega socialnega statusa 

za mlade, s čimer bi jim zagotovili neodvisnost (dostop do nastanitve, sredstva za 

samostojno preživljanje, dostop do športa, kulture in razvedrila), ter o vzpostavitvi 

sistemov podpore, predvsem za mlade med šolanjem ali iskanjem prve zaposlitve;  

13. poziva Evropsko unijo, države članice in univerze, naj spodbujajo odprtje programov 

izmenjave za čim več sodelujočih tako, da uvedejo mehanizme obveščanja ter finančne in 

upravne podpore za vse študente, akademske kroge in osebje, da bi spodbudile 

strukturirane tokove mobilnosti, ter da te programe okrepijo z ustreznim in večjim 

financiranjem na podlagi socialnih meril; 

14. poziva, naj se posebna pozornost nameni specifičnim težavam učnih načrtov za 

humanistične vede; poudarja, da je treba v načrtovanje univerzitetnega študija vključiti 

celotno akademsko skupnost, zlasti študente, profesorje in raziskovalce;  

15 nasprotuje „koalicijam znanja“ in „koalicijam sektorskih znanj in veščin“, pri katerih 

visokošolske ustanove in podjetja pripravljajo skupne programe, da bi „preprečili 

pomanjkanje znanj in veščin“, poudarja, da ti programi krepijo hitro profesionalizacijo 

izobraževanja, njegovo podrejenost interesom velikih podjetij in zožitev izobraževanja 

zgolj na njegov poslovni vidik;  

16. opozarja na posebne potrebe, povezane s pridobitvijo univerzitetne diplome, njenimi 

učnimi načrti in zaposljivostjo, ki jo omogoča; v zvezi s tem poudarja, da so potrebni 

usmerjeni ukrepi in boljše sodelovanje med univerzami, državo ter lokalnimi organi, da bi 

povečali možnosti za poklicno vključevanje prihodnjih diplomantov v obliki stalne in 

dobro plačane zaposlitve, ki ustreza njihovi stopnji kvalifikacij; 
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17. poudarja, da je treba ohraniti raznolikost študijev, poučevanja, pedagoških metod in 

univerzitetnih sistemov v Evropski uniji; meni, da je zato treba ohraniti nacionalni okvir 

diplom, pri čemer je treba hkrati spodbujati vzajemno priznavanje diplom in kvalifikacij 

med državami članicami; 

18. poudarja, da morajo imeti visokošolske ustanove osrednjo vlogo pri potrebnem 

zagotavljanju poklicnih poti, tako da se lahko zaposleni ponovno izobražujejo, če jim 

grozi izguba zaposlitve ali ob izteku pogodbe o zaposlitvi, tako da spodbujajo 

prostovoljno mobilnost ter poklicni razvoj k stalni in dobro plačani zaposlitvi; 

19. nasprotuje pobudi Komisije za vzpostavitev večrazsežnega orodja za razvrščanje 

visokošolskih ustanov, ker meni, da slednje ne upošteva raznovrstnosti študijev in 

poučevanja ter jezikovne raznolikosti v univerzitetnih publikacijah; meni, da tovrstno 

razvrščanje prinaša veliko tveganje za pojav konkurence med ustanovami in študiji; 

poudarja, da je potrebno sodelovanje med ustanovami, ki bo osredotočeno na izmenjavo 

in uporabo znanja in raziskav; 

20. poziva države članice in visokošolske ustanove, naj vzpostavijo nove programe 

sodelovanja in raziskav, ki bodo temeljili na skupnih interesih z univerzami iz držav 

nečlanic, zlasti tistimi, ki se nahajajo na območjih konfliktov, da bi študentom iz teh držav 

omogočili dostop do visokošolskega izobraževanja in usposabljanja brez kakršne koli 

diskriminacije; predlaga zlasti vzpostavitev partnerstev med univerzami Unije in 

palestinskimi univerzami; poziva Komisijo, naj podpre tovrstne programe; 

o 

o o 

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic.  

 

Or. fr 

 

 


