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Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Emmanouil Glezos, Eleonora Forenza, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marisa 
Matias, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Paloma López 
Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, 
Kostas Chrysogonos, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 
în numele Grupului GUE/NGL 
 
Raport A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Monitorizarea implementării Procesului Bologna 
2015/2039(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 
înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0121/2015 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la monitorizarea implementării 
Procesului Bologna 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, în special articolul 26, 

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

– având în vedere Declarația comună de la Sorbona privind armonizarea arhitecturii 
sistemului european de învățământ superior, a celor patru miniștri de resort din Franța, 
Germania, Italia și Regatul Unit, semnată la Paris, la 25 mai 1998 (Declarația de la 
Sorbona)1, 

 
– având în vedere Declarația comună semnată la Bologna, la 19 iunie 1999, de miniștrii 

educației din 29 de țări europene (Declarația de la Bologna)2, 

– având în vedere Comunicatul publicat de Conferința miniștrilor învățământului superior 
din 19 mai 2001 de la Praga, 

– având în vedere Comunicatul Conferinței miniștrilor europeni responsabili de 
învățământul superior, care a avut loc la Leuven și Louvain-la-Neuve, la 28 și 29 aprilie 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf 



 

AM\1058732RO.doc  PE555.130v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

20091, 

– având în vedere Declarația de la Budapesta-Viena din 12 martie 2010, adoptată de 
miniștrii educației din 47 de țări, care a lansat oficial Spațiul european al învățământului 
superior2, 

– având în vedere Comunicatul Conferinței ministeriale și cel de-al treilea Forum politic 
de la Bologna, care a avut loc la București, la 26 și 27 aprilie 20123, 

– având în vedere Strategia de mobilitate 2020 pentru Spațiul european al învățământului 
superior (SEIS), adoptată de Conferința Ministerială SEIS care a avut loc la București, 
pe 26-27 aprilie 20124, 

– având în vedere Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne 
(„Regulamentul IMI“)5, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 28 
septembrie 2005 privind facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme 
de scurtă ședere pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe care se deplasează în 
scopul cercetării științifice în Comunitate6, 

 
– având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 

2006 privind continuarea cooperării europene în domeniul asigurării calității în 
învățământul superior7, 

– având în vedere Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 
2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul 
vieții8, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic 
pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („Educație 
și formare 2020”)9, 

– având în vedere Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor statelor 
membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 26 noiembrie 2009 privind dezvoltarea rolului 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 
3 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf 
4 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf 
5 JO L 354, 28.12.2013, p. 132. 
6 JO L 289, 3.11.2005, p. 23. 
7 JO L 64, 4.3.2006, p. 60. 
8 JO C 111, 6.5.2008, p. 1. 
9 JO C 119, 28.5.2009, p. 2. 
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educației în cadrul unui triunghi al cunoașterii complet funcțional1, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 11 mai 2010 privind internaționalizarea 
învățământului superior2, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de 
reducere a părăsirii timpurii a școlii3, 

– având în vedere Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 intitulată „Tineretul în 
mișcare - promovarea mobilității tinerilor în scop educațional”4, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 mai 2006 intitulată „Rezultatele 
programului de modernizare a universităților: educație, cercetare și inovare” 
(COM(2006)0208), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020 - O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” 
(COM(2010)2020), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 privind „O Agendă digitală 
pentru Europa” (COM(2010)0245/2), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 intitulată „Sprijinirea 
creșterii și a ocupării forței de muncă - un proiect pentru modernizarea sistemelor de 
învățământ superior din Europa” (COM(2011)0567), 

– având în vedere Raportul intitulat „Învățământul Superior în Europa 2009: progresele 
Procesului Bologna” (Eurydice, Comisia Europeană, 2009)5, 

– având în vedere Raportul intitulat „ Învățământul Superior în Europa 2010: impactul 
Procesului Bologna”(Eurydice, Comisia Europeană, 2010)6, 

– având în vedere Raportul intitulat „ Învățământul Superior în Europa 2012: progresele 
Procesului Bologna” (Eurydice, Comisia Europeană, 2012)7, 

– având în vedere sondajul Eurobarometru din 2007 privind reforma învățământului 
superior, realizat în rândul personalului didactic8, 

– având în vedere sondajul Eurobarometru din 2009 privind reforma învățământului 
superior, realizat în rândul studenților9, 

                                                 
1 JO C 302, 12.12.2009, p. 3. 
2 JO C 135, 26.5.2010, p. 12. 
3 JO C 191, 1.7.2011, p. 1. 
4 JO C 199, 7.7.2011, p. 1. 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099RO.pdf 
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122RO.pdf 
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138RO.pdf 
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_ro.pdf 
9 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_ro.pdf. 
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– având în vedere publicația Eurostat din 16 aprilie 2009 intitulată „Procesul Bologna în 
învățământul superior din Europa - , Indicatori-cheie privind dimensiunea socială și 
mobilitatea”)1, 

– având în vedere raportul final al Conferinței internaționale privind finanțarea 
învățământului superior, de la Erevan, Armenia, din 8-9 septembrie 20112, 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 privind Procesul Bologna și 
mobilitatea studenților3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la dialogul dintre universități 
și mediul de afaceri: un nou parteneriat pentru modernizarea universităților europene4 , 

– având în vedere rezoluția sa din 13 martie 2012 referitoare la contribuția instituțiilor 
europene la consolidarea și progresul Procesului Bologna5, 

– având în vedere Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)6, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0121/2015), 

– având în vedere articolul 52 din regulamentul său de procedură, 

A. întrucât obiectivele enunțate ale Procesului Bologna, și anume de a facilita deplasarea 
dintr-o țară în alta pentru a studia sau a munci, de a spori atractivitatea învățământului 
superior european pentru ca un număr mare de persoane provenind din țări terțe să vină 
să studieze și/sau să lucreze în Europa și de a asigura în Europa prin Spațiul european al 
învățământului superior o bază solidă de cunoștințe de vârf de înaltă calitate și 
dezvoltarea unei comunități pașnice și tolerante, rămân de actualitate, dar se impune 
realizarea unei evaluări și a unui bilanț al succeselor și eșecurilor înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor urmărite; 

B. întrucât importanța Procesului Bologna în conjunctura economică actuală ar trebui să 
rezide în urmărirea obiectivului de dezvoltare al unui nivel cât mai înalt de cunoaștere și 
inovare pentru cetățeni printr-un larg acces la educație și actualizarea permanentă a 
cunoștințelor; întrucât, dimpotrivă, punerea în aplicare a Procesului Bologna în țările 
europene și în afara acestora, s-a concretizat într-o liberalizare a învățământului 
superior, o mărire a taxelor de înscriere și o influență din ce în ce mai mare a 
întreprinderilor chiar până în cadrul consiliilor de administrație, adesea în detrimentul 
obiectivului de serviciu public care ar trebui să fie cel al învățământului superior;  

C. întrucât majoritatea absolvenților de învățământ superior trebuie să facă față, după 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-4e51-a18b-
b61eb7c2518b?version=1.0 
2 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
3 JO C 8 E, 14.1.2010, p.18. 
4 JO C 161 E, 31.5.2011, p.95. 
5 JO C 251 E, 31.8.2013, p.24. 
6 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru investiții 
strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 (COM(2015)0010). 
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obținerea unei diplome, unei perioade de precaritate de mai multe luni sau ani înainte, 
trecând prin numeroase stagii și locuri de muncă precare sau pentru care sunt 
supracalificați; întrucât, în ceea ce privește obiectivul de reducere a caracterului 
inadecvat al calificărilor din Uniune, reforma de la Bologna nu și-a dovedit eficacitatea 
până în prezent;  

D. întrucât problema șomajului în rândul tinerilor nu s-a ameliorat foarte mult de la 
începutul crizei din 2008; întrucât, la sfârșitul anului 2014, în UE se înregistrau 
aproximativ cinci milioane de șomeri în rândul tinerilor cu vârsta sub 25 de ani, adică o 
rată de 21,7%; întrucât în unele țări europene, rata șomajului în rândul tinerilor 
depășește 50%; întrucât reducerile bugetare importante introduse de mai multe state 
membre în domeniul educației, precum și creșterea constantă a taxelor de școlaritate, au 
condus la creșterea masivă a numărului de studenți îndatorați care se găsesc într-o 
situație precară și care au nevoie de aibă un loc de muncă plătit pentru a-și finanța 
studiile;  

E. întrucât universitățile reprezintă un patrimoniu important, care datează de aproape un 
mileniu, a cărui importanță pentru dezvoltarea societății nu poate fi redusă numai la 
contribuția lor la economie și a cărui evoluție nu poate depinde numai de necesitățile 
economice; întrucât, după spusele unui filosof, căutarea adevărului și a frumuseții ar 
trebui să fie deviza universităților, pe lângă datoria lor de a pregăti noi profesioniști, 
oameni de știință, ingineri, profesori, medici, politicieni și cetățeni;  

F. întrucât este important să se recunoască comunitatea universitară în ansamblul său 
(profesori, studenți, personal nedidactic) ca fiind cu adevărat principalul actor al 
reformelor din învățământul superior, dincolo de rolul de sprijin în materie de 
coordonare, reglementare și de resurse ale instituțiilor regionale și naționale; întrucât 
Procesul Bologna a cunoscut opoziția unei largi părți a comunității universitare; întrucât 
importante mobilizări sociale au avut loc în diferite țări europene împotriva reformelor 
legate de Procesul Bologna și împotriva liberalizării învățământului superior pe care le-
au generat; 

G. întrucât această inițiativă interguvernamentală nu a permis găsirea unei soluții europene 
comune la gravele probleme existente în numeroase țări, ci, dimpotrivă, au agravat 
inegalitățile de acces la învățământul superior; 

H. întrucât unul din obiectivele afirmate ale Procesului Bologna este de a sprijini 
mobilitatea și internaționalizarea, precum și de a garanta compatibilitatea și 
comparabilitatea standardelor și a calității diferitelor sisteme de învățământ superior, 
respectând totodată autonomia universităților și contribuind, astfel, la crearea unui 
spațiu european democratic autentic, care să ofere șanse egale cetățenilor; întrucât încă 
există obstacole importante în calea mobilității, din punctul de vedere al drepturilor 
sociale, al capacității financiare a cetățenilor interesați și al stereotipurilor de ordin 
sociocultural, din cauza cărora, în prezent, numai 3% dintre studenți pot avea acces la 
mobilitate; 

I. întrucât este necesară o evaluare a progreselor și a eșecurilor înregistrate în ultimii 15 
ani, care să țină seama atât de realizările obținute prin cooperarea intraregională, cât și 
de problemele și opozițiile care persistă, precum și de nivelul inegal de îndeplinire a 
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obiectivelor declarate; 

J. întrucât este esențial, mai ales în această perioadă de criză economică, ca educația, 
formarea, formarea profesională, cunoașterea și cercetarea să continue să beneficieze de 
un sprijin financiar public, care, în plus, ar trebui să crească; 

K. întrucât, în acest context de evoluție constantă, este necesar să se tragă învățăminte din 
eșecul acestui proces, să se pună capăt acestuia și să se recunoască importanța 
primordială a unui învățământ superior public, gratuit, accesibil tuturor și care permite 
emanciparea individuală și colectivă pentru a contribui la dezvoltarea fiecărei țări și a 
societății în ansamblul său; 

Rolul Procesului Bologna 

1. subliniază faptul că educația și cercetarea sunt unul din principalii pilieri ai oricărei 
societăți, că ele ar trebui să facă parte din serviciul public și să favorizeze cultura, 
diversitatea și valorile democratice, pentru a pregăti studenții să devină cetățeni activi și 
pentru a permite emanciparea individuală și colectivă; subliniază că, dacă se dorește 
combaterea eficace a sărăciei, a inegalităților sociale și a șomajului, în special a 
șomajului în rândul tinerilor, și totodată promovarea incluziunii sociale, este esențial ca 
guvernele să investească mai mult în educație; reamintește că educația este o 
responsabilitate a statelor membre și că instituțiile de învățământ superior trebuie 
sprijinite financiar prin fonduri publice suficiente care să le permită să răspundă 
nevoilor populației; 

2. reamintește faptul că bugetul alocat educației reprezintă o investiție pentru viitor; se 
opune, prin urmare, reducerilor bugetare importante introduse de mai multe state 
membre în domeniul educației, precum și creșterii constante a taxelor de școlaritate, 
care conduc la creșterea masivă a numărului de studenți îndatorați care se găsesc într-o 
situație precară și care au nevoie să aibă un loc de muncă plătit pentru a-și finanța 
studiile; consideră că aceste fenomene au un impact negativ asupra consolidării 
dimensiunii sociale a educației și reamintește că universitățile au nevoie de o finanțare 
publică adecvată pentru a-și putea îndeplini rolul;  

3. invită statele membre ca, ținând seama de această perioadă de criză economică și 
socială, să înghețe taxele de înscriere, în cazurile în care există, pentru ca acestea să nu 
constituie un obstacol suplimentar în calea accesului unui număr cât mai mare de 
persoane la învățământul superior; invită Uniunea și statele membre să prevadă o 
consolidare a bugetelor pentru educație, în special în ceea ce privește bursele și 
alocațiile;  

4. insistă asupra faptului că difuzarea de cunoștințe, învățământul și cercetarea contribuie 
la favorizarea cetățeniei; subliniază necesitatea unei consultări în cadrul comunității 
învățământului superior (profesori, studenți și personal nedidactic), pentru a înțelege 
opoziția față de reformele asociate Procesului Bologna, precum și necesitatea de a 
garanta o educație publică gratuită și accesibilă tuturor, care să răspundă nevoilor 
societății; 

5. subliniază că reformele de la Bologna au permis crearea unui Spațiu european al 
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învățământului superior; subliniază faptul că una dintre prioritățile enunțate ale 
Procesului Bologna este de a garanta că fiecare student înscris într-o universitate 
europeană are posibilitatea de a obține o diplomă recunoscută în orice stat participant la 
acest proces; constată că aceste obiective nu au fost îndeplinite până în prezent și că 
punerea în aplicare a Procesului Bologna și a reformelor aferente a încurajat mai 
degrabă concurența între diplome și instituțiile de învățământ și o ierarhizare a acestora, 
crearea unui sistem cu mai multe viteze, precum și excluderea anumitor studenți;  

6. constată că, în țările în care a fost pus în aplicare, Procesul Bologna a antrenat în 
general, în cadrul instanțelor de conducere, o diminuare a reprezentării comunității 
universitare, în special a studenților, în favoarea actorilor economici, în special a 
marilor întreprinderi;  

Priorități și provocări 

7. solicită o evaluare și un bilanț globale ale Procesului Bologna pentru a avea o viziune 
clară asupra succeselor și eșecurilor înregistrate în raport cu obiectivele enunțate; 
subliniază faptul că trebuie să se țină seama de dificultățile, blocajele și neînțelegerile 
care au apărut, inclusiv în mediul universitar, pentru a putea dezvolta o educație de 
calitate accesibilă tuturor;  

8. 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 locuințe, capacitate de 
subzistență, acces la activități sportive, culturale și recreative) și să pună la punct 
sisteme de acordare de alocații, în special pentru tinerii care urmează o formare sau care 
se află în căutarea unui prim loc de muncă;  

9. se opune „alianțelor cunoașterii” și „alianțelor de competențe sectoriale” în cadrul 
cărora instituțiile de învățământ superior și întreprinderile elaborează programe comune 
„pentru a preveni penuria de competențe”; subliniază faptul că aceste programe 
determină o și mai mare subordonare a învățământului superior față de interesele 
marilor întreprinderi și reducerea educației la fațeta sa comercială;  

10. se opune accelerării punerii în aplicare a Procesului Bologna în Europa; subliniază 
importanța conservării diversității metodelor de predare, inclusiv a diversității limbilor; 
îndeamnă statele membre să majoreze bursele pentru studenți și să garanteze că acestea 
sunt ușor accesibile; 

11. invită statele membre, țările din Spațiul european al învățământului superior, precum și 
Uniunea în ansamblul său, să țină seama de criticile și opoziția comunității universitare 
față de Procesul Bologna și să realizeze reforme care să garanteze un adevărat acces 
universal la un învățământ superior public, gratuit și de calitate, în locul măsurilor 
actuale; 

12. solicită continuarea dialogului între guverne, instituțiile de învățământ superior și 
institutele de cercetare pentru a orienta, maximiza și utiliza mai eficient fondurile 
disponibile și se opune reducerii finanțării învățământului superior în timp ce alte 
domenii bugetare nu sunt supuse unor astfel de măsuri; 
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13. solicită guvernelor să îmbunătățească eficiența utilizării finanțării publice în educație și 
să respecte obiectivul principal stabilit de Uniune de a investi 3 % din PIB-ul UE în 
cercetare; subliniază că este necesară o finanțare publică ambițioasă a educației și 
cercetării deoarece acestea reprezintă unul dintre instrumentele-cheie pentru asigurarea 
accesului la o educație de calitate pentru toți, precum și pentru combaterea crizei 
economice și a șomajului; 

14. subliniază rolul disciplinelor din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii) și importanța acestora pentru societate; subliniază necesitatea menținerii 
diversității filierelor (mai ales în științele umane) disciplinelor de învățământ, a 
metodelor pedagogice și a sistemelor universitare în Uniunea Europeană; consideră că 
în acest scop este necesară menținerea unui cadru național al calificărilor, promovându-
se totodată recunoașterea reciprocă a diplomelor și a calificărilor între statele membre; 

15. regretă faptul că Sistemul european de credite transferabile (ECTS) a fost conceput ca 
un evantai de competențe generale superficiale care răspund numai nevoilor pieței, în 
loc să se permită studenților să își aprofundeze cunoștințele în funcție de materiile de 
studiu alese; 

16. subliniază importanța garantării compatibilității și recunoașterii reciproce a diplomelor 
universitare pentru consolidarea sistemului de asigurare a calității la nivel european în 
toate țările membre în Spațiul european al învățământului superior; 

17. reamintește că educația este responsabilitatea publică a statelor membre și că este 
importantă susținerea financiară a instituțiilor de învățământ superior în primul rând 
prin alocarea de fonduri publice adecvate;  

18. subliniază importanța obiectivului potrivit căruia 40 % dintre persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 30 și 34 să obțină o diplomă de învățământ superior și să dobândească 
aptitudinile și competențele corespunzătoare pentru a-și găsi un loc de muncă 
satisfăcător; subliniază nevoia de monitorizare a rezultatelor angajării absolvenților, 
pentru a determina în ce măsură reformele din învățământul superior au răspuns 
obiectivelor privind o mai bună inserție profesională stabilite de Procesul Bologna; ia 
notă, așadar, de angajamentul Comisiei de a îmbunătăți disponibilitatea unor astfel de 
date; solicită o evaluare și un bilanț globale ale Procesului Bologna pentru a avea o 
viziune clară asupra succeselor și eșecurilor înregistrate în raport cu obiectivele 
enunțate; subliniază necesitatea de a ține seama de dificultățile, blocajele și 
neînțelegerile întâlnite, inclusiv în mediul universitar;  

19. ia act de faptul că mobilitatea studenților, a profesorilor, a cercetătorilor și a 
personalului nedidactic este una dintre principalele priorități afirmate ale Procesului 
Bologna; invită statele membre să multiplice posibilitățile de mobilitate și să amelioreze 
calitatea acestora prin acordarea de burse și alocații în locul împrumuturilor, acestea din 
urmă conducând la un grad de îndatorare și mai mare al studenților; subliniază 
necesitatea de a atinge obiectivul cantitativ de 20% de mobilitate a studenților până în 
2020;  

20. solicită includerea treptată a mobilității studenților în programa universitară oficială; 
invită Uniunea, statele membre și universitățile să încurajeze deschiderea programelor 
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de schimb pentru un număr cât mai mare de persoane, instituind sisteme de informare și 
de sprijin financiar și administrativ pentru toții studenții, cadrele universitare și pentru 
întreg personalul cu scopul de a încuraja fluxuri structurate de mobilitate și consolidând 
aceste programe prin finanțări adaptate mai substanțiale bazate pe criterii sociale; 

21. subliniază necesitatea implicării unui număr suficient de studenți și de cadre didactice 
din domeniul artistic și muzical în programele de mobilitate ale UE; 

22. se opune faptului că evaluările Comisiei se bazează pe un instrument multidimensional 
pentru clasificarea instituțiilor de învățământ superior, având în vedere faptul că acesta 
nu ține seama de diversitatea filierelor și a programelor și nici de diversitatea lingvistică 
de la nivelul publicațiilor universitare; consideră că acest tip de clasificare comportă un 
risc major de creare a unui climat concurențial între instituții și între disciplinele de 
învățământ; subliniază necesitatea unei cooperării între instituții care să fie axată pe 
schimb și pe punerea în valoare a cunoștințelor și a cercetării; 

23. remarcă rolul central al instituțiilor de învățământ superior în promovarea mobilității și 
în formarea absolvenților și a cercetătorilor cu cunoștințe și competențe;  

24. invită statele membre, UE și SEIS să consolideze mobilitatea sprijinind învățarea 
limbilor, eliminând obstacolele administrative, asigurând un mecanism adecvat de 
sprijin financiar și garantând transferabilitatea granturilor, burselor și creditelor; 
constată că mobilitatea este în continuare mai puțin accesibilă studenților care provin 
din medii defavorizate; 

25. evidențiază, în ceea ce privește atât conceperea, cât și punerea în aplicare a programelor, 
reorientarea paradigmei educaționale către o abordare axată mai mult pe student, care să 
includă dezvoltarea personală a acestuia; subliniază importanța participării studenților la 
guvernanța învățământului superior; 

26. subliniază necesitatea de a pune la dispoziție o gamă largă de posibilități de învățare pe 
tot parcursul vieții, precum și necesitatea unor forme complementare de învățare, cum 
ar fi educația nonformală și informală, care sunt esențiale pentru dezvoltarea 
competențelor sociale și de comunicare („soft skills”); insistă asupra faptului că 
instituțiile de învățământ superior trebuie să joace un rol cheie în raport cu necesitatea 
securizării parcursurilor profesionale, permițând revenirea la cursuri de formare pentru 
salariații confruntați cu pierderea locului de muncă sau cu terminarea unui contract de 
muncă și încurajând mobilitatea voluntară și evoluția profesională către locuri de muncă 
stabile și bine plătite; 

27. invită, de asemenea, la explorarea potențialului oferit de noile tehnologii și de 
digitalizare și de TIC pentru a îmbogăți predarea și învățarea; 

28. subliniază că este necesar să li se ofere refugiaților accesul la toate instituțiile din cadrul 
SEIS care le pot permite să își construiască o viață independentă prin educație; este 
îngrijorat de situația studenților din țări terțe care au adesea un statut extrem de precar în 
timpul studiilor și după terminarea acestora; subliniază faptul că „atractivitatea” 
învățământului superior european rezidă și în capacitățile de primire a acestor studenți, 
indiferent de naționalitatea lor; invită, în consecință, statele membre să demareze un 
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proces de regularizare a situației tuturor studenților înscriși în universități; 

29. invită statele membre și instituțiile de învățământ superior să creeze noi programe de 
cooperare și de cercetare bazate pe interesul comun cu instituțiile din țări terțe, în 
special cu cele situate în zone de conflict, pentru a permite accesul nediscriminatoriu al 
studenților proveniți din aceste instituții la învățământul superior și la formare; 
sugerează în special crearea de parteneriate între universitățile din Uniune și 
universitățile palestiniene; solicită Comisiei să sprijine aceste tipuri de programe; 

30. ia act de faptul că numai câteva state membre au elaborat o strategie cuprinzătoare 
pentru a include studenții din mediile socioeconomice defavorizate în învățământul 
superior, abordând astfel problema așa-numitului „filtru social”; 

31. evidențiază rolul educației, a calității sale și a misiunii sale didactice în modelarea 
generațiilor viitoare, contribuind la creșterea coeziunii sociale și economice, precum și 
la crearea de locuri de muncă stabile și bine plătite; solicită, în această privință, o mai 
bună recunoaștere a meseriei de profesor; 

32. solicită realizarea de eforturi la nivel economic și social pentru a îmbunătăți incluziunea 
socială, asigurând un acces echitabil și deschis la o educație de calitate pentru toți, 
facilitând recunoașterea calificărilor profesionale și academice, precum și a perioadelor 
de studiu în străinătate și a educației anterioare, a programelor care vizează dezvoltarea 
competențelor sociale și de comunicare și a învățării informale și nonformale, precum și 
punând la dispoziție programe de educație relevante pentru diverse categorii de studenți 
prin intermediul învățării pe tot parcursul vieții; 

33. subliniază rolul mobilității în cadrul sectorului educației în învățarea interculturală și 
faptul că reformele învățământului superior ar trebui să cuprindă măsuri active pentru 
favorizarea cunoștințelor interculturale și a respectului reciproc în rândul studenților; 

o 

o  o 

34. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

Or. fr 


