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2015/2039(INI) 

 Az A8-0121/2015. számú nem jogalkotási állásfoglalásra irányuló indítvány helyébe 
lépı alternatív állásfoglalásra irányuló indítvány (az eljárási szabályzat 170. cikkének 
(4) bekezdése) 

Az Európai Parlament állásfoglalása a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon 
követésérıl 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés (EUMSZ) 165. cikkére, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és annak 26. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 14. cikkére, 

– tekintettel az 1998. május 25-én Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság 

részérıl a négy illetékes miniszter által Párizsban aláírt, az európai felsıoktatási 

rendszer struktúrájának harmonizációjáról szóló sorbonne-i együttes nyilatkozatra 

(Sorbonne-i Nyilatkozat)
1
, 

– tekintettel az 1999. június 19-én 29 európai ország oktatási miniszterei által Bolognában 

aláírt együttes nyilatkozatra (Bolognai Nyilatkozat)
2
, 

– tekintettel a felsıoktatásért felelıs miniszterek prágai konferenciájának 2001. május 19-

i közleményre, 

– tekintettel a felsıoktatásért felelıs európai miniszterek konferenciája által 2009. április 

28–29-én Leuvenben és Louvain-la-Neuve-ben kiadott közleményre
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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– tekintettel a 47 ország oktatási miniszterei által 2010. március 12-én elfogadott 

Budapest–Bécs Nyilatkozatra, amely hivatalosan elindította az európai felsıoktatási 

térséget
1
, 

– tekintettel a miniszteri konferencia és a 2012. április 26–27-én Bukarestben tartott 

harmadik bolognai szakpolitikai fórum által kiadott közleményre
2
, 

– tekintettel az európai felsıoktatási térséggel foglalkozó 2012. április 26–27-én 

Bukarestben tartott miniszteri szintő konferencia által elfogadott, az európai 

felsıoktatási térségre vonatkozó 2020-ig szóló mobilitási stratégiára
3
, 

– tekintettel a szakmai képesítések elismerésérıl szóló 2005/36/EK irányelv és a belsı 

piaci információs rendszer keretében történı igazgatási együttmőködésrıl szóló 

1024/2012/EU rendelet (IMI-rendelet) módosításáról szóló 2013. november 20-i 

európai parlamenti és tanácsi 2013/55/EU irányelvre
4
, 

– tekintettel a rövid távú tartózkodásra jogosító egységes vízumok kiadásának a 

Közösségbe tudományos kutatás céljával harmadik országokból érkezı kutatók 

esetében történı megkönnyítésérıl szóló, 2005. szeptember 28-i európai parlamenti és 

tanácsi ajánlásra
5
, 

– tekintettel a felsıoktatás terén a minıségbiztosítással kapcsolatos további európai 

együttmőködésrıl szóló, 2006. február 15-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra
6
, 

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének 

létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra
7
, 

– tekintettel az oktatás és képzés terén folytatott európai együttmőködés stratégiai 

keretrendszerérıl („Oktatás és képzés 2020”) szóló, 2009. május 12-i tanácsi 

következtetésekre
8
, 

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében 2009. november 

26-án ülésezı képviselıi által elfogadott következtetésekre az oktatás szerepének a 

teljes körően mőködı tudásháromszög keretében való fejlesztésérıl
9
, 

– tekintettel a felsıoktatás nemzetközivé tételérıl szóló, 2010. május 11-i tanácsi 

következtetésekre
10
, 

– tekintettel az iskolai lemorzsolódás csökkentésérıl szóló, 2011. június 28-i tanácsi 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf 
3 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf 
4 HL L 354., 2013.12.28., 132. o. 
5 HL L 289., 2005.11.3., 23. o. 
6 HL L 64., 2006.3.4., 60. o. 
7 HL C 111., 2008.5.6., 1. o. 
8 HL C 119., 2009.5.28., 2. o. 
9 HL C 302., 2009.12.12., 3. o. 
10 HL C 135., 2010. 5.26., 12. o. 
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ajánlásra
1
, 

– tekintettel a „Mozgásban az ifjúság – a fiatalok tanulási célú mobilitásának ösztönzése” 

címő, 2011. június 28-i tanácsi ajánlásra
2
, 

– tekintettel „Az egyetemek korszerősítési programjának megvalósítása: oktatás, kutatás 

és innováció” címő, 2006. május 10-i bizottsági közleményre (COM(2006)0208), 

– tekintettel az „Európa 2010: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 

stratégiája” címő, 2020. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020), 

– tekintettel az „Európai digitális menetrend ” címő, 2010. augusztus 26-i bizottsági 

közleményre (COM(2010)0245/2), 

– tekintettel az európai felsıoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható és 

inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növelésérıl szóló, 2011. szeptember 20-i 

bizottsági közleményre (COM(2011)0567), 

– tekintettel a „Felsıoktatás Európában 2009-ben: fejlemények a bolognai folyamatban” 

címő jelentésre (Eurydice, Európai Bizottság, 2009)
3
, 

– tekintettel a „2010-ben középpontban az európai felsıoktatás: a bolognai folyamat 

hatása” címő jelentésre (Eurydice, Európai Bizottság, 2010)
4
, 

– tekintettel „Az európai felsıoktatási térség 2012-ben: fejlemények a bolognai folyamat 

végrehajtása” címő jelentésre (Eurydice, Európai Bizottság, 2012)
5
, 

– tekintettel a felsıoktatási reform tárgyában a pedagógusok körében végzett 2007. évi 

Eurobarométer-felmérésre
6
, 

– tekintettel a felsıoktatási reform tárgyában a hallgatók körében végzett 2009. évi 

Eurobarométer-felmérésre
7
, 

– tekintettel az Eurostat 2009. április 16-i, „A bolognai folyamat az európai 

felsıoktatásban – a társadalmi dimenzióval és mobilitással kapcsolatos legfontosabb 

mutatók” címő kiadványára
8
, 

– tekintettel a 2011. szeptember 8–9-én az örményországi Jerevánban megtartott, a 

                                                 
1 HL C 191., 2011.7.1., 1. o. 
2 HL C 199., 2011.7.7., 1. o. 
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/135EN.pdf 
4 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EN.pdf 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
8 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-

4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0 
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felsıoktatás támogatásáról szóló nemzetközi konferencia zárójelentésére
1
, 

– tekintettel a bolognai folyamatról és a diákok mobilitásáról szóló, 2008. szeptember 23-i 

állásfoglalására
2
, 

– tekintettel 2010. május 20-i, „ Egyetemek és vállalkozások párbeszéde: új partnerség az 

európai egyetemek modernizálásért” címő állásfoglalására
3
, 

– tekintettel az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és 

elırelépéséhez való hozzájárulásáról szóló 2012. március 13-i állásfoglalásra
4
, 

– tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alapra, 

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére (A8-0121/2015), 

– tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére, 

A. mivel a bolognai folyamat célkitőzései – azaz a külföldi tanulmányok, illetve 

munkavégzés megkönnyítése, az európai felsıoktatás vonzóvá tétele annak érdekében, 

hogy számos nem európai országból származó személy is Európába jöjjön tanulni 

és/vagy dolgozni, valamint az, hogy az európai felsıoktatási térség a korszerő és 

minıségi tudás biztos alapját jelentse Európa számára és gondoskodjon Európa békés és 

toleráns közösségként való fejlıdésérıl – továbbra is érvényben vannak, ugyanakkor 

értékelésre van szükség és mérleget kell vonni a kitőzött célok megvalósulásáról és 

kudarcairól;  

B. mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben a bolognai folyamat jelentıségének abban kell 

állnia, hogy az oktatáshoz való széles körő hozzáférés és annak folyamatos 

aktualizálása révén sikerüljön a lehetı legmagasabb szintre fejleszteni a tudást és az 

innovációt a polgárok javára; a bolognai folyamat európai és Európán kívüli 

országokban történı végrehajtása a felsıoktatás liberalizációját, a tandíjak növekedését 

és a vállalatoknak az igazgatási tanácsokban való fokozott befolyását vonta maga után, 

gyakran az egyetemek céljának tekintendı közszolgálat rovására;  

C. mivel a felsıfokú végzettséggel rendelkezı fiatalok többségének diplomájuk 

kézhezvételét követıen hónapokat vagy éveket kell töltenie a bizonytalanság 

„útvesztıjében”, szakmai gyakorlatokat, illetve bizonytalan vagy alacsonyabb 

képzettséget igénylı állásokat vállalva; mivel a bolognai reform eddig nem volt túl 

sikeres az Unión belüli strukturális munkaerıhiány csökkentésére irányuló célkitőzés 

szempontjából;  

D. mivel a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség problémájának tekintetében 

nem történt javulás a válság 2008-as kezdete óta; mivel 2014 végén az EU-ban 

körülbelül 5 millió 25 év alatti fiatal, azaz 21,7%-uk volt munkanélküli; egyes európai 

                                                 
1 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
2 HL C 8E, 2010.1.14, 18. o. 
3 HL C 161E, 2011.5.31, 95. o. 
4 HL C 251E, 2013.8.31, 24. o. 
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országokban a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség meghaladja az 50%-ot; 

több tagállam jelentısen csökkenti az oktatásra szánt költségvetést, illetve folyamatosan 

emeli a tandíjakat, aminek eredményeként jelentısen emelkedik a nehéz helyzetben 

lévı, eladósodott diákok száma, akiknek tanulmányaik finanszírozásához munkát kell 

vállalniuk;  

E. mivel az egyetem közel ezeréves múlttal rendelkezı, fontos vívmány, amelynek a 

társadalom fejlıdésében betöltött jelentıs szerepe nem korlátozódhat pusztán a 

gazdasági fejlıdéshez való hozzájárulásra, és amelynek fejlıdése nem függhet csupán a 

gazdasági szükségletektıl; ahogy azt egy filozófus mondta, az egyetemeket az igazság 

és a szépség keresésének kell fémjeleznie azon feladatukon túl, hogy új szakembereket, 

tudósokat, mérnököket, tanárokat, orvosokat, politikusokat és polgárokat készítenek fel;  

F. mivel el kell ismerni, hogy az egyetemi közösség egésze (oktatók, diákok és  nem az 

oktatással foglalkozó személyzet) a felsıoktatási reformok valódi fıszereplıi azon 

túlmenıen, hogy támogatják a regionális és nemzeti intézményeket a koordináció, a 

szabályozás és az erıforrások terén; mivel a bolognai folyamatot az egyetemi közösség 

nagy része ellenezte; mivel a különbözı európai országokban nagyszabású társadalmi 

megmozdulásokra került sor a bolognai folyamattal kapcsolatos reformok és a belılük 

következı felsıoktatási liberalizáció ellen; 

G. mivel ez a kormányközi kezdeményezés nem tette lehetıvé, hogy a számos országban 

felmerülı súlyos problémákra közös európai megoldást találjanak, hanem – épp 

ellenkezıleg – a felsıoktatáshoz való hozzáférés tekintetében súlyosbította az 

egyenlıtlenségeket; 

H. mivel a bolognai folyamat egyik deklarált célja az, hogy az egyetemek autonómiájának 

tiszteletben tartása mellett támogassa a mobilitást és a nemzetköziesítést, továbbá 

biztosítsa a különbözı felsıoktatási rendszerek színvonalának és minıségének 

kompatibilitását és összehasonlíthatóságát, és ezzel hozzájáruljon egy valóban 

demokratikus, a polgároknak egyenlı esélyeket nyújtó európai térség létrehozásához; 

mivel ma még a szociális jogok, az érdekeltek pénzügyi képessége és a szociokulturális 

sztereotípiák miatt jelentıs akadályok állnak a mobilitás útjában, amelyek miatt jelenleg 

a hallgatók csupán 3%-a tud részt venni a mobilitási rendszerekben; 

I. mivel szükség van az elmúlt 15 év során elért elırelépés és a kudarcok felmérésére, 

amely során egyaránt figyelembe kell venni a régiók közötti együttmőködéssel 

kapcsolatosan elért eredményeket, de szót kell ejteni a felmerülı problémákról és 

ellenállásokról, valamint a kitőzött célok egyenetlen teljesítésérıl is; 

J. mivel az oktatás, a képzés, a szakképzés, továbbá a tudás és a kutatás pénzügyi 

támogatása különösen a jelenlegi válság idıszakában döntı fontosságú, és folyamatosan 

növelni kell; 

K. mivel ebben az állandóan változó helyzetben le kell vonni a folyamat kudarcaiból a 

tanulságokat, azt le kell zárni és el kell ismerni az állami, ingyenes, mindenki számára 

hozzáférhetı és az egyéni és kollektív emancipációt lehetıvé tevı felsıoktatás 

elsıdleges fontosságát az egyes országok és a társadalom egésze fejlıdésének 

elısegítése érdekében; 
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A bolognai folyamat szerepe 

1. kiemeli, hogy az oktatás és a kutatás minden társadalom tartóoszlopai közé tartozik, 

hogy a közszolgálat mozgatórugóinak kell lenniük és elı kell mozdítaniuk a kultúrát, a 

sokszínőséget és a demokratikus értékeket annak érdekében, hogy felkészítsék a 

diákokat az aktív polgárrá válásra, és lehetıvé tegyék az egyéni és kollektív 

emancipációt; hangsúlyozza, hogy elengedhetetlen, hogy a kormányok nagyobb 

mértékő beruházásokat valósítsanak meg az oktatás területén a szegénység, a társadalmi 

egyenlıtlenségek és a munkanélküliség, fıként a fiatalok körében tapasztalható 

munkanélküliség hatékony kezelése és a társadalmi befogadás elısegítése érdekében; 

emlékeztet arra, hogy az oktatás a tagállamok felelısségi körébe tartozik, és hogy a 

felsıoktatási intézményeket pénzügyileg támogatni kell olyan megfelelı állami 

juttatások révén, amelyek lehetıvé teszik a lakosság igényeinek kielégítését; 

2. hangsúlyozza, hogy az oktatás számára biztosított költségvetés befektetés a jövıbe; 

ellenzi, hogy több tagállam jelentısen csökkenti az oktatásra szánt költségvetést, illetve 

folyamatosan emeli a tandíjakat, aminek eredményeként jelentısen emelkedik a nehéz 

helyzetben lévı, eladósodott diákok száma, akiknek tanulmányaik finanszírozásához 

munkát kell vállalniuk; úgy véli, hogy ezek a jelenségek negatívan hatnak az oktatás 

szociális dimenziójának megerısítésére, és felhívja a figyelmet a megfelelı állami 

finanszírozás szükségességére, hogy az egyetemek teljesíteni tudják küldetésüket;  

3. kéri a tagállamokat, hogy a jelenlegi gazdasági és szociális válság idején csökkentsék 

vagy fagyasszák be a beiratkozási díjakat ott, ahol vannak, annak megelızése 

érdekében, hogy ezek további akadályokat gördítsenek az elé, hogy a lehetı legtöbben 

hozzáférjenek a felsıoktatáshoz; kéri az Uniót és a tagállamokat, hogy erısítsék meg 

költségvetésüket az oktatás terén, különös tekintettel az ösztöndíjakra és a juttatásokra;  

4. kiemeli, hogy az ismeretek terjesztése, az oktatás és a kutatás hozzájárul a polgári 

öntudat elımozdításához; kiemeli továbbá, hogy konzultálni kell a felsıoktatási 

közösséggel (a tanárok, a diákok és a nem oktatói személyzet között) a bolognai 

folyamattal kapcsolatos reformokkal való szembenállás megértése érdekében, és 

hangsúlyozza, hogy olyan állami oktatást kell biztosítani, amely mindenki számára 

ingyenes és hozzáférhetı, és a társadalom igényeihez igazodik; 

5. megjegyzi, hogy a bolognai reformok eredményeként elindult az európai felsıoktatási 

térség kialakulása; hangsúlyozza, hogy a bolognai folyamat egyik kiemelt célja, hogy 

minden, európai egyetemre beiratkozott hallgató olyan diplomát szerezhessen, amelyet 

a folyamatban részt vevı összes államban elismernek; megállapítja, hogy ezek a célok 

eddig még nem valósultak meg, és hogy a bolognai folyamat, illetve az azt kísérı 

reformok megvalósítása inkább a diplomák és az intézmények közötti versenyt és 

hierarchiát, a többsebességes oktatás bevezetését, valamint bizonyos diákok kizárását 

segítette elı;  

6. megállapítja, hogy azokban az országokban, amelyekben a bolognai folyamatot 

végrehajtották, általában a gazdasági szereplık – különösen a nagyvállalatok – javára 

csökkent az egyetemi közösség és különösen a hallgatók képviselete a vezetı 

testületekben;  
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Kihívások és prioritások 

7. kéri a bolognai folyamat értékelését és általános mérlegének megvonását, hogy át 

lehessen tekinteni a kitőzött célhoz képest elért eredményeket, illetve a kudarcokat; 

hangsúlyozza, hogy a mindenki számára hozzáférhetı, minıségi oktatás kifejlesztése 

érdekében tekintetbe kell venni a – többek között az egyetemi közösség által – feltárt 

nehézségeket, szők keresztmetszeteket és értetlenséget;  

8. felkéri a tagállamokat, hogy mérlegeljék egy külön, fiatalokat érintı szociális státusz 

létrehozásának lehetıségét a fiatalok autonómiájának biztosítása érdekében (lakáshoz 

jutás, a szükségletek támogatása, a sporthoz, a kultúrához és a szabadidıs 

tevékenységekhez való hozzáférés), valamint vezessenek be ellátórendszereket, 

különösen a képzésben részt vevı vagy az elsı munkahelyüket keresı fiatalok számára;  

9. ellenzi a „tudásfejlesztési szövetségeket” és az „ágazati szakképzettség-fejlesztési 

szövetségeket”, amelyek keretében a felsıoktatási intézmények és a vállalkozások 

közösen határozzák meg a tanterveket „a szakképzett munkaerı hiányának kezelése 

érdekében”; rámutat, hogy e tantervek nyomán a felsıoktatás gyors ütemben 

alárendelıdik a nagyvállalatok érdekeinek, és a piaci szempontokra redukálódik;  

10. ellenzi a bolognai folyamat végrehajtásának felgyorsítását Európában; kiemeli, hogy 

fontos megırizni az oktatás sokszínőségét, többek között a nyelvi sokszínőséget; sürgeti 

a tagállamokat, hogy jelentısen növeljék a tanulmányi ösztöndíjakat és biztosítsák, 

hogy ezekhez könnyen hozzá lehessen férni; 

11. felkéri a tagállamokat, az európai felsıoktatási térség országait és az Unió egészét, hogy 

vegyék figyelembe az egyetemi közösség bolognai folyamattal szembeni bírálatait és 

ellenállását, és a jelenlegi intézkedések helyett olyan reformokat dolgozzanak ki, 

amelyek garantálják az állami, ingyenes és minıségi felsıoktatáshoz való valódi 

egyetemes hozzáférést; 

12. felszólít a kormányok, a felsıoktatási intézmények és a kutatóintézetek közötti 

párbeszéd folytatására a rendelkezésre álló források célzottabb, optimális és 

hatékonyabb felhasználása céljából, és ellenzi a felsıoktatás finanszírozásának 

csökkentését, miközben a költségvetés más területei érintetlenek maradnak; 

13. felhívja a kormányokat, hogy javítsák az oktatással kapcsolatos közfinanszírozás 

felhasználásának hatékonyságát, és tartsák tiszteletben az EU arra vonatkozó kiemelt 

célkitőzését, hogy az Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba kell befektetni; hangsúlyozza, 

hogy az oktatás és a kutatás ambiciózus közfinanszírozására van szükség, mivel ezek 

azon kulcsfontosságú eszközök, amelyek mindenki számára biztosítják a minıségi 

oktatáshoz való hozzáférést, valamint a gazdasági válság és a munkanélküliség 

leküzdését; 

14. hangsúlyozza a STEM-tantárgyak (a természettudományok, a technológia, a mőszaki 

tudományok és a matematika) szerepét és fontosságát a társadalom szempontjából; 

hangsúlyozza, hogy meg kell ırizni (a humán tudományokon belüli) tudományterületek 

, oktatási programok, pedagógiai módszerek és egyetemi rendszerek Európai Unión 

belüli sokféleségét; úgy véli, hogy e célból szükség van a diplomák nemzeti 
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keretrendszerének fenntartására, ugyanakkor elı kell segíteni a diplomák és a 

képesítések tagállamok általi kölcsönös elismerését; 

15. sajnálja, hogy az európai kreditátviteli és -győjtési rendszer (ECTS) csupán a piaci 

igényeknek megfelelı általános, felületes készségek skálájaként szervezıdik, miközben 

lehetıvé kellene tenni, hogy a hallgatók elmélyíthessék tudásukat az általuk választott 

tárgyak területén; 

16. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az európai felsıoktatási térség valamennyi 

országában garantálják a felsıfokú képesítések kölcsönös elismerését és 

kompatibilitását a minıségbiztosítási rendszer európai szinten történı megerısítése 

érdekében; 

17. emlékeztet rá, hogy az oktatás a tagállamok állami hatáskörébe tartozik, és hogy a 

felsıoktatási intézményeket pénzügyileg támogatni kell, mindenekelıtt megfelelı 

állami dotáció révén;  

18. hangsúlyozza azon célkitőzés fontosságát, hogy 40%-ra nıjön azon 30–34 évesek 

aránya, akik felsıfokú diplomával rendelkeznek, és elsajátították azokat a készségeket 

és kompetenciákat, amelyek révén megfelelı munkahelyet találhatnak; hangsúlyozza, 

hogy figyelemmel kell kísérni a diplomások foglalkoztatottsági eredményeit annak 

meghatározása érdekében, hogy a felsıoktatási reformok milyen mértékben adtak 

választ a bolognai folyamat által kitőzött, a jobb munkaerı-piaci beilleszkedésre 

vonatkozó célokra; tudomásul veszi a fenti adatok rendelkezésre állásának javítására 

vonatkozó bizottsági kötelezettségvállalást; kéri e folyamat értékelését és általános 

mérlegének megvonását, hogy át lehessen tekinteni a kitőzött célhoz képest elért 

eredményeket és a kudarcokat; hangsúlyozza, hogy tekintetbe kell venni a – többek 

között az egyetemeken is jelentkezı – nehézségeket, szők keresztmetszeteket és meg 

nem értést;  

19. megjegyzi, hogy a diákok, tanárok, kutatók és a nem az oktatással foglalkozó dolgozók 

mobilitása a bolognai folyamat egyik fı prioritása; felhívja a tagállamokat, hogy 

bıvítsék a mobilitás lehetıségeit, és kölcsönök helyett ösztöndíjak és támogatások 

révén emeljék minıségének szintjét, mivel a kölcsönök a diákok még nagyobb mértékő 

eladósodásához vezetnek;  hangsúlyozza a hallgatói mobilitásra vonatkozó 20%-os 

mennyiségi célkitőzés 2020-ig történı megvalósulásának szükségességét;  

20. felhív a hallgatói mobilitásnak az egyetemek hivatalos tantervébe történı fokozatos 

beillesztésére; felkéri az Uniót, a tagállamokat és az egyetemeket, hogy az összes 

hallgatóra, oktatóra és egyetemi alkalmazottra kiterjedı tájékoztatási, valamint 

pénzügyi és adminisztratív támogatási mechanizmusok bevezetésével segítsék elı a 

csereprogramok lehetı legszélesebb körre történı kiterjesztését, ösztönözve ezáltal a 

strukturált mobilitást, valamint szociális kritériumokon alapuló megfelelı, jelentıs 

finanszírozás révén erısítsék meg ezeket a programokat; 

21. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a mővészeti és zenei tanulmányokat folytató 

hallgatók és oktatóik is megfelelı arányban vegyenek részt az uniós mobilitási 

programokban; 
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22. ellenzi, hogy a Bizottság értékelései a felsıoktatási intézmények több dimenzió mentén 

történı rangsorolását célzó eszközön alapulnak, mivel az nem veszi figyelembe a 

tudományterületek és az oktatási programok sokszínőségét, valamint az egyetemi 

publikációk nyelvi sokféleségét; úgy véli, hogy az ilyen rangsorolás az intézmények és 

oktatási rendszerek egymás közti versenyeztetésének komoly veszélyével jár; 

hangsúlyozza a cserékre, valamint az ismeretek és a kutatás hasznosítására 

összpontosító, intézmények közötti együttmőködés szükségességét; 

23. felhívja a figyelmet arra, hogy a felsıoktatási intézmények központi szerepet játszanak 

a mobilitás elımozdításában és az ismeretekkel és készségekkel felvértezett diplomások 

és kutatók képzésében; 

24. felhívja a tagállamokat, az EU-t és az európai felsıoktatási térséget, hogy a nyelvtanulás 

elısegítésével, az adminisztratív akadályok elhárításával,  megfelelı pénzügyi 

támogatási mechanizmus létrehozásával, valamint az ösztöndíjak és hitelek 

hordozhatóságának biztosításával fokozzák a mobilitást; megjegyzi, hogy a mobilitás 

továbbra is kevésbé hozzáférhetı a hátrányos helyzető hallgatók számára; 

25. a programtervezés és -végrehajtás tekintetében hangsúlyozza az oktatási paradigmának 

a hallgatóközpontú, a hallgatók személyes fejlıdését elıtérbe helyezı megközelítés felé 

való elmozdulását; kiemeli annak fontosságát, hogy a hallgatók részt vegyenek a 

felsıoktatás irányításában; 

26. hangsúlyozza, hogy szükség van az egész életen át tartó tanulás és képzés kínálatának 

bıvítésére, a tanulás kiegészítı formáinak terén is, például a nem formális és informális 

oktatásra, amelyek döntı fontosságúak a puha készségek fejlesztéséhez; kitart amellett, 

hogy a felsıoktatási intézményeknek kulcsszerepet kell játszaniuk a szakmai pályafutás 

biztonságossá tételében azáltal, hogy lehetıvé teszik a munkavállalók számára a 

képzéshez való visszatérést munkahelyük elvesztését, illetve munkaszerzıdésük lejártát 

követıen, valamint hogy elısegítik az önkéntes mobilitást és a biztos és jól fizetı 

munkahelyek irányába történı szakmai elımenetelt; 

27. kéri továbbá az új technológiákban, a digitalizálásban és az információs és 

kommunikációs technológiákban rejlı lehetıségek feltárását a tanulás és az oktatás 

gazdagítása érdekében; 

28. hangsúlyozza, hogy a menekülteknek meg kell engedni az európai felsıoktatási térség 

valamennyi intézményéhez való hozzáférést, hogy az oktatás segítségével önálló 

egzisztenciát alakíthassanak ki; nyugtalanítja a harmadik országokból érkezı diákok 

helyzete, akiknek jogállása gyakran különösen bizonytalan tanulmányaik alatt és után; 

hangsúlyozza, hogy az európai felsıoktatás „vonzerejéhez” hozzátartozik Európának az 

a képessége, hogy ezeket a hallgatókat állampolgárságuktól függetlenül befogadja; ezért 

kéri a tagállamokat, hogy indítsák el az egyetemekre beiratkozott összes hallgató jogi 

státuszának rendezésére irányuló eljárásokat; 

29. felkéri a tagállamokat és a felsıoktatási intézményeket, hogy a harmadik országok – 

különösen a konfliktusövezetekben található országok – intézményeivel kölcsönös 

érdekeik mentén hozzanak létre új együttmőködési és kutatási programokat, lehetıvé 

téve a felsıoktatáshoz és a képzéshez való hozzáférést ezen országok diákjai számára, 
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mindenfajta megkülönböztetés nélkül; nevezetesen javasolja az Unió egyetemei és a 

palesztin egyetemek közötti partnerségek létrehozását; kéri a Bizottságot az ilyen 

programok támogatására; 

30. megjegyzi, hogy csak néhány tagállam hozott létre átfogó stratégiát, hogy bevonja a 

felsıoktatásba a kedvezıtlen társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkezı hallgatókat, és 

ezáltal kezelje az úgynevezett társadalmi szőrı problémáját; 

31. hangsúlyozza az oktatás szerepét, értékét és küldetését a jövı generációinak 

formálásában, valamint a szélesebb körő társadalmi és gazdasági kohézióhoz, és a stabil 

és jól fizetett munkahelyek létrehozásához való hozzájárulását; e tekintetben a tanári 

szakma nagyobb elismerésére hív fel; 

32. felszólít arra, hogy tegyenek gazdasági és társadalmi erıfeszítéseket annak érdekében, 

hogy erısödjön a társadalmi befogadás, biztosítva a minıségi oktatáshoz való 

méltányos és nyílt hozzáférést mindenki számára, elısegítve a szakmai képesítések, 

valamint a külföldön töltött tanulmányi idıszakok és a korábbi tanulmányok, a puha 

készségek és a nem formális és informális tanulás elismerését, illetve biztosítva a 

megfelelı oktatást az egész életen át tartó tanulás és képzés révén a diverzifikált 

hallgatói populáció számára; 

33. hangsúlyozza az oktatási mobilitás szerepét az interkulturális tanulásban, valamint hogy 

a felsıoktatás reformjainak hathatós intézkedéseket kellene magukba foglalniuk a 

hallgatók interkulturális ismeretei és a kultúrák közötti kölcsönös tisztelet elımozdítása 

érdekében; 

o 

o  o 

34. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek. 

Or. fr 

 

 

 

 

 


