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Betänkande A7-0035/2012 
Luigi Berlinguer 
Bolognaprocessen 

(2011/2180(INI)) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 157.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A7-0035/2012 

Europaparlamentets resolution om EU-institutionernas bidrag till konsolideringen av 
och framstegen för Bolognaprocessen 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, särskilt 

artikel 26, 

– med beaktande av artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 

artikel 14, 

– med beaktande av den gemensamma Sorbonnedeklarationen om harmonisering av 

uppbyggnaden av det europeiska systemet för högre utbildning, som undertecknades den 

25 maj 1998 i Paris av fyra ministrar som företrädde Frankrike, Italien, Storbritannien och 

Tyskland (Sorbonnedeklarationen)
1
, 

– med beaktande av den gemensamma deklaration som undertecknades i Bologna den 

19 juni 1999 av utbildningsministrarna från 29 europeiska länder 

(Bolognadeklarationen)
2
, 

– med beaktande av kommunikén från konferensen för ministrar med ansvar för högre 

utbildning den 19 maj 2001 i Prag, 

– med beaktande av kommunikén från konferensen för ministrar med ansvar för högre 

utbildning den 28–29 april 2009 i Leuven och 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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– med beaktande av Budapest–Wiendeklarationen av den 12 mars 2010, som antogs av 

utbildningsministrarna från 47 länder och som innebar det officiella inrättandet av det 

europeiska området för högre utbildning
1
, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 

7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer
2
, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 

28 september 2005 om att underlätta medlemsstaternas utfärdande av enhetliga viseringar 

för kortare vistelse till forskare från tredjeländer vilka reser inom gemenskapen i syfte att 

bedriva forskning
3
, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 

15 februari 2006 om ytterligare europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre 

utbildningen
4
, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 

om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
5
, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för 

europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)
6
, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 26 november 2009 om att utveckla 

utbildningens roll i en väl fungerande kunskapstriangel
7
, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om internationaliseringen av den 

högre utbildningen
8
, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 28 juni 2011 om politiska strategier för 

att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid
9
, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 28 juni 2011 ”Unga på väg – att främja 

ungdomars rörlighet i utbildningssyfte”
10
, 

– med beaktande av rapporten ”Higher Education in Europe 2009: Developments in the 

Bologna Process” (Högre utbildning i Europa 2009: Framstegen för Bolognaprocessen) 

(Eurydice, Europeiska kommissionen, 2009)
11
, 

 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 
2 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, rättelse EUT L 271, 16.10.2007, s. 18, rättelse EUT L 93, 4.4.2008, s. 28. 
3 EUT L 289, 3.11.2005, s. 23. 
4 EUT L 64, 4.3.2006, s. 60. 
5 EUT C 111, 6.5.2008, s. 1. 
6 EUT C 119, 28.5.2009, s. 2. 
7 EUT C 302, 12.12.2009, s. 3. 
8 EUT C 135, 26.5.2010, s. 12. 
9 EUT C 191, 1.7.2011, s. 1. 
10 EUT C 199, 7.7.2011, s. 1. 
11 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf 
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– med beaktande av rapporten ”Focus sur l'enseignement supérieur en Europe 2010: 

l'impact du processus de Bologne” (Högre utbildning i Europa 2010: Bolognaprocessens 

effekter) (Eurydice, Europeiska kommissionen, 2010)
1
, 

– med beaktande av 2007 års Eurobarometer-undersökning om en reform av den högre 

utbildningen bland lärare
2
, 

– med beaktande av 2009 års Eurobarometer-undersökning om en reform av den högre 

utbildningen bland studenter
3
, 

– med beaktande av Eurostats publikation av den 16 april 2009 ”The Bologna Process in 

Higher Education in Europe – Key indicators on the social dimension and mobility” 

(Bolognaprocessen i högre utbildning i Europa – nyckelindikatorer om den sociala 

dimensionen och rörlighet)
4
, 

– med beaktande av sin resolution av den 23 september 2008 om Bolognaprocessen och 

studentrörligheten
5
, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Bolognaprocessens mål – det vill säga att det ska vara lätt att resa från ett land till ett 

annat för att studera eller arbeta där, att attraktionskraften för den högre utbildningen i 

Europa ska förbättras så att också fler personer från länder utanför EU kommer för att 

studera och/eller arbeta i Europa, att det europeiska området för högre utbildning ska förse 

Europa med en stabil, högkvalitativ och avancerad kunskapsgrund och att Europa ska 

fortsätta att utvecklas som en gemenskap präglad av fred och tolerans – gäller fortfarande, 

men det behövs en utvärdering och en översyn för att fastställa i vilken utsträckning de 

eftersträvade målen har nåtts eller inte nåtts. 

B. Universiteten spelar en viktig roll när det gäller att utbilda individer. Den högre 

utbildningens uppgift är att erbjuda en miljö för lärande som är tillgänglig för alla utan 

diskriminering och som främjar självständighet, kreativitet och värdesättande av 

kunskaper. 

C. Universitet är en viktig del av kulturarvet, med en nästan tusenårig tradition. 

Universitetens betydelse för samhällsutvecklingen bör inte reduceras till deras bidrag till 

ekonomin, och enbart ekonomiska behov får inte styra deras utveckling. 

D. Rätten till utbildning är ett grundläggande värde för EU, och förverkligandet av den rätten 

är medlemsstaternas ansvar. 

E. EU spelar en viktig roll i uppbyggnaden av ett europeiskt område för högre utbildning 

genom att stödja medlemsstaternas insatser och samarbete på detta område. 

                                                 
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.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 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 18. 
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F. Strukturen med tre nivåer av högre utbildning tillämpas i de flesta av Bolognaländerna. 

Den har lett till en snabb professionalisering och till att utbildningar ställs mot varandra, 

med en tendens till att vilja anpassa dem till de omedelbara behoven på ”marknaden” till 

förfång för tillägnandet av kunskap. Detta har heller inte bidragit till att göra det lättare för 

studenterna att komma ut på arbetsmarknaden efter examen och få ett fast arbete. 

Undervisningens och forskningens kvalitet har påverkats allvarligt av reformen. 

G. Ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka och det stora flertalet ungdomar, även de med 

examen från högre utbildning, måste först gå igenom en period präglad av otrygghet innan 

de kan få en fast anställning. Denna period kan sträcka sig från några månader till flera år, 

under vilken de tvingas ta flera praktikplatser, otrygga anställningar eller arbeten som inte 

motsvarar deras kvalifikationer. 

H. Rörligheten, som är ett av de uttalade målen i reformen av den högre utbildningen, måste 

vara tillgänglig för alla. Det finns fortfarande betydande hinder för rörligheten när det 

gäller sociala rättigheter, de berördas ekonomiska möjligheter samt sociokulturella 

stereotyper, vilket gör att endast två procent av studenterna i dag kan utnyttja denna 

möjlighet. 

I. Utbildningens masskaraktär måste stärkas för att de problem som studenter, lärare och 

administratörer stöter på ska kunna lindras. 

J. En av universitetens viktigaste uppgifter är att se till att studenterna kommer ut på 

arbetsmarknaden efter examen och får ett fast och välavlönat arbete. 

1. Europaparlamentet understryker att utbildning, inklusive högre utbildning, måste vara en 

offentlig tjänst som främjar kultur, mångfald och demokratiska värderingar, förbereder 

studenterna på att bli aktiva medborgare och möjliggör individuell och kollektiv 

frigörelse. Parlamentet erkänner att den högre utbildningen har en central betydelse för 

utvecklingen av varje enskilt land och samhället som helhet. 

2. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna är ansvariga för utbildningsfrågor 

och att det är viktigt att ekonomiskt stödja högre utbildningsanstalter genom att anslå 

tillräckligt med offentliga medel för att tillgodose allmänhetens behov.  

3. Europaparlamentet understryker att en av prioriteringarna i Bolognaprocessen är att se till 

att varje student som är inskriven vid ett europeiskt universitet garanteras möjligheten att 

ta examen och få sina kvalifikationer erkända i alla stater som deltar i processen. Dessa 

mål har ännu inte uppnåtts och genomförandet av Bolognaprocessen och de tillhörande 

reformerna har snarast uppmuntrat till konkurrens och rankningar mellan olika examina 

och mellan olika utbildningsinstitutioner samt lett till att det uppstått en utbildning i flera 

hastigheter och till att vissa studenter kommit i kläm. 

4. Europaparlamentet konstaterar att universitetsvärldens, särskilt studenternas, deltagande i 

styrande organ i regel har minskat i de länder där Bolognaprocessen har införts, till 

förmån för ekonomiska aktörer, särskilt företrädare för stora företag. 

5. Europaparlamentet efterlyser en utvärdering och allmän översyn av Bolognaprocessen, så 

att man sammanfattar i vad mån de fastställda målen har uppnåtts. Parlamentet 
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understryker att man måste ta hänsyn till de svårigheter, hinder och missförstånd som har 

uppkommit, bland annat inom universitetsvärlden, så att man skapar en utbildning som 

håller hög kvalitet och är tillgänglig för alla.  

6. Europaparlamentet beklagar djupt att poängen inom det europeiska systemet för 

överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) avspeglar ett urval av allmänna 

kompetenser som bara tillgodoser efterfrågan på marknaden. ECTS-poängen bör i stället 

göra det möjligt för studenterna att fördjupa sina kunskaper i de ämnen de valt. 

7. Europaparlamentet noterar universitetens ”tredje uppgift” gentemot samhället. 

Parlamentet understryker att utförandet av denna uppgift inte får medföra negativa 

konsekvenser för utbildnings- och forskningsinstitutionerna, som ofta måste betala en rad 

förvaltningskostnader som uppstår i samband med marknadsintroduktion av 

forskningsverksamhet. Parlamentet begär att institutionernas inkomster från denna 

verksamhet ska bidra till utbildningens sociala dimension. 

8. Europaparlamentet påminner om att utbildningsbudgetar är investeringar i framtiden. 

Parlamentet motsätter sig därför de betydande nedskärningar av budgeten för 

utbildningsområdet som flera medlemsstater genomfört liksom de ständigt stigande 

kursavgifterna som leder till en kraftig ökning av antalet skuldsatta studenter i en otrygg 

situation som tvingas förvärvsarbeta för att finansiera sina studier. Parlamentet anser att 

dessa företeelser inverkar negativt på förstärkningen av utbildningens sociala dimension 

och påpekar att det krävs lämplig offentlig finansiering för att universiteten ska kunna 

fylla sin funktion. 

9. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att stärka åtgärderna för att garantera 

villkoren för tillgång till högre utbildning, karriär och anställbarhet för alla utan någon 

som helst diskriminering. Parlamentet framhåller att detta bara är möjligt inom en 

offentlig, kostnadsfri och sekulär högre utbildning. 

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i dessa ekonomiska och sociala 

kristider frysa inskrivningsavgifterna, så att dessa inte utgör ett ytterligare hinder för 

tillgång till högre utbildning för det stora flertalet. Parlamentet uppmanar EU och 

medlemsstaterna att förstärka sina utbildningsbudgetar, särskilt stipendierna och 

utbildningsbidragen. 

11. Europaparlamentet är bekymrat över situationen för de studenter som kommer från 

tredjeländer, eftersom många av dem lever under otrygga förhållanden under och efter 

sina studier. Parlamentet framhåller att den högre utbildningens ”attraktivitet” i EU också 

är beroende av möjligheterna att ta emot dessa studenter, oavsett deras nationalitet. 

Medlemsstater uppmanas således att inleda förfarandet för att reglera situationen för alla 

studenter som är inskrivna på universiteten.  

12. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga möjligheten att skapa en 

särskild social ställning för ungdomar, så att deras oberoende garanteras (tillgång till 

bostäder, försörjningsmöjligheter och tillgång till idrott, kultur och fritid) och inrätta 

bidragssystem, särskilt för ungdomar som genomgår utbildning eller söker sitt första 

arbete.  
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13. Europaparlamentet uppmanar EU, medlemsstaterna och universiteten att verka för att 

utbytesprogram görs tillgängliga för så många människor som möjligt genom att införa 

mekanismer för information och ekonomiskt och administrativt stöd till alla studenter och 

universitetslärare och till personalen för att främja strukturerade rörlighetsflöden och 

genom att stärka dessa program genom en mer omfattande finansiering som bygger på 

sociala kriterier. 

14. Europaparlamentet vill att särskild uppmärksamhet ägnas åt de särskilda problemen med 

läroplanen för humaniora. Parlamentet understryker att hela universitetsvärlden – särskilt 

studenterna, lärarna och forskarna – måste medverka i utarbetandet av universitetens 

utbildningscykler.  

15. Europaparlamentet motsätter sig ”kunskapsallianserna” och ”allianserna för 

kompetenssektorer” där högskolor och företag gemensamt utvecklar kursplaner för att 

komma till rätta med kompetensbrist. Parlamentet understryker att dessa program medför 

att undervisningens professionalisering påskyndas och att undervisningen underställs 

storföretagens intressen och enbart fokuserar på de handelsmässiga aspekterna.  

16. Europaparlamentet vill lyfta fram de särskilda behoven när det gäller kandidatexamen, 

dess läroplan och studenternas anställbarhet, och betonar i detta hänseende att det behövs 

särskilda åtgärder och ett effektivare samarbete mellan universiteten, staten och de lokala 

myndigheterna för att förbättra utsikterna för framtidens högskoleutbildade att få ett fast 

och välavlönat arbete som motsvarar deras kvalifikationsnivå. 

17. Europaparlamentet betonar behovet av att bevara mångfalden av ämnen, utbildningar, 

undervisningsmetoder och universitetssystem i EU. Parlamentet anser att man måste 

behålla en nationell ram för examina i detta syfte och samtidigt gynna ömsesidigt 

erkännande av examensbevis och kvalifikationer mellan länderna. 

18. Europaparlamentet vidhåller att de högre utbildningsanstalterna måste spela en central roll 

i det nödvändiga arbetet för att säkerställa karriärvägar genom att möjliggöra 

vidareutbildning av de löntagare som blivit arbetslösa eller inte fått sina anställningsavtal 

förlängda och genom att främja frivillig rörlighet och omskolning till yrken där det 

erbjuds fasta och välavlönade anställningar. 

19. Europaparlamentet motsätter sig kommissionens initiativ att lansera ett flerdimensionellt 

verktyg för rankning av högskolor, eftersom initiativet inte beaktar mångfalden av ämnen 

och utbildningar och den språkliga mångfalden i universitetens publikationer. Parlamentet 

anser att denna typ av rankning kan medföra en allvarlig risk för att lärosätena och 

utbildningarna inom EU ställs mot varandra. Parlamentet betonar vikten av att 

utbildningsinstitutionerna samarbetar kring utbyte och utnyttjande av kunskaper och 

forskning. 

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de högre utbildningsanstalterna att 

inrätta nya samarbets- och forskningsprogram som bygger på de gemensamma intressen 

som de har med utbildningsanstalter i tredjeländer, framför allt utbildningsanstalter i 

konfliktområden, för att på så sätt ge studenter från dessa länder tillgång till utbildning 

och högre utbildning utan diskriminering. Parlamentet föreslår framför allt att det ska 
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inrättas partnerskap mellan universitet i EU och palestinska universitet. Kommissionen 

uppmanas att stödja program av detta slag. 

o 

o o 

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

Or. fr 

 

 


