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Predlog spremembe  1 
Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Emanuil Glezos (Emmanouil Glezos), Eleonora Forenza, Neoklis Silikiotis (Neoklis 
Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (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 Hrisogonos 
(Kostas Chrysogonos), Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 
v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Pregled izvajanja bolonjskega procesa 

2015/2039(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A8-0121/2015 

Resolucija Evropskega parlamenta o pregledu izvajanja bolonjskega procesa 

Evropski parlament, 

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

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

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in zlasti 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 29 evropskih držav (Bolonjska deklaracija)
2
, 

– ob upoštevanju sporočila konference ministrov za visoko šolstvo, ki je potekala 19. 

maja 2001 v Pragi, 

– ob upoštevanju sporočila konference evropskih ministrov za visoko šolstvo, ki je 

potekala 28. in 29. aprila 2009 v mestih Leuven in Louvain-la-Neuve
3
, 

– ob upoštevanju budimpeško-dunajske deklaracije, ki so jo 12. marca 2010 sprejeli 

                                                 
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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ministri za šolstvo iz 47 držav in s katero je bil uradno vzpostavljen evropski 

visokošolski prostor
1
, 

– ob upoštevanju sporočila konference ministrov za visoko šolstvo in tretjega foruma o 

bolonjski politiki, ki sta potekala e 26. in 27. aprila 2012 v Bukarešti
2
, 

– ob upoštevanju strategije za mobilnost 2020 v evropskem visokošolskem prostoru, 

sprejete na ministrski konferenci o evropskem visokošolskem prostoru, ki je potekala 

26. in 27. aprila 2012 v Bukarešti
3
, 

– ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o 

spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) 

št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg 

(uredba IMI)
4
, 

– 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
5
, 

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

nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu
6
, 

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

uvedbi evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje
7
, 

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

sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju (ET 2020)
8
, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v 

okviru Sveta, z dne 26. novembra 2009 o izoblikovanju vloge izobraževanja v 

brezhibno delujočem trikotniku znanja
9
, 

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

ustanov
10
, 

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

osipa
11
, 

                                                 
1 http://ceps.pef.uni-lj.si/knjiznica/doc/2010-03-12-Budapest-Wien-Communique-SLO.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 UL L 354, 28.12.2013, str. 132. 
5 UL L 289, 03.11.2005, str. 23. 
6 UL L 64, 4.3.2006, str. 60. 
7 UL C 111, 6.5.2008, str. 1. 
8 UL C 119, 28.5.2009, str. 2. 
9 UL C 302, 12.12.2009, str. 3. 
10 UL C 135, 26.5.2010, str. 12. 
11 UL C 191, 1.7.2011, str. 1. 
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– ob upoštevanju priporočil Sveta z dne 28. junija 2011 – Mladi in mobilnost – 

spodbujanje učne mobilnosti mladih
1
, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. maja 2006 z naslovom Uresničevanje 

agende za posodobitev univerz: izobraževanje, raziskave in inovacije 

(COM(2006)0208), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020 – 

Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (COM(2010)2020), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom Evropska 

digitalna agenda (COM(2010)0245), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. septembra 2011 z naslovom Spodbujanje 

rasti in delovnih mest – program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov 

(COM(2011)0567), 

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

bolonjskega procesa (Eurydice, Evropska komisija, 2009)
2
, 

– ob upoštevanju poročila z naslovom Osredotočanje na visokošolsko izobraževanje v 

Evropi 2010: vpliv bolonjskega procesa (Eurydice, Evropska komisija, 2010)
3
, 

– ob upoštevanju poročila z naslovom Osredotočanje na visokošolsko izobraževanje v 

Evropi 2012: vpliv bolonjskega procesa (Eurydice, Evropska komisija, 2012)
4
, 

– ob upoštevanju raziskave Eurobarometer o visokošolski reformi, izvedeni med učitelji 

leta 2007
5
, 

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

študenti leta 2009
6
, 

– 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
7
,, 

– ob upoštevanju končnega poročila mednarodne konference o financiranju 

visokošolskega izobraževanja, ki je potekala 8. in 9. septembra 2011 v Erevanu v 

Armeniji
8
, 

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

                                                 
1 UL C 199, 7.7.2011, str. 1. 
2 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf 
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf 
4 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bologna%20Process%20Implementation%20Report.pdf 
5 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
7 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-4e51-a18b-

b61eb7c2518b?version=1.0 
8 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
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mobilnosti študentov
1
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o dialogu med univerzami in 

podjetji: novo partnerstvo za posodobitev univerz
2
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2012 o prispevku Evropskih institucij h 

konsolidaciji in napredku bolonjskega procesa
3
, 

– ob upoštevanju Evropskega sklada za strateške naložbe
4
, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A8-0121/2015), 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker so še vedno aktualni cilji bolonjskega procesa, namreč olajšati selitev v drugo 

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

veliko ljudi iz neevropskih držav 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 zastavljenih ciljev; 

B. ker bi moral biti poudarek bolonjskega procesa v sedanjih gospodarskih razmerah na 

uresničevanju ciljev razvoja najvišje možne ravni znanja in inovacij za državljane s 

širokim dostopom do izobraževanja in stalnim osveževanjem tega znanja; ker je, 

nasprotno, izvajanje bolonjskega procesa v evropskih državah in zunaj njihovih meja 

povzročilo liberalizacijo visokega šolstva, višje vpisnine in vse večji vpliv podjetij, celo 

v upravnih odborih, kar pogosto ni v prid cilju, v skladu s katerim bi moralo biti visoko 

šolstvo javna storitev;  

C. ker je večina visokošolskih diplomantov po diplomi več mesecev ali let v negotovem 

položaju in opravljajo več praks ter prekarno delo ali delo, za katero imajo previsoko 

izobrazbo; ker s stališča cilja zmanjšanja neusklajenosti med ponudbo spretnosti in 

njihovim povpraševanjem v EU bolonjska reforma doslej ni bila preveč uspešna;  

D. ker se problem brezposelnosti mladih ni veliko izboljšal od začetka krize leta 2008; ker 

je bilo konec leta 2014 v EU okoli 5 milijonov mladih brezposelnih mlajših od 25 let, 

kar je 21,7 %; ker je v nekaterih evropskih državah brezposelnih več kot polovica 

mladih; ker sta znatno proračunsko zmanjšanje na področju izobraževanja v več državah 

članicah in stalno dvigovanje šolnin privedli do masovnega povečanja števila 

zadolženih študentov v negotovem položaju, ki se morajo za financiranje svojega 

študija zateči k plačani zaposlitvi;  

E. ker je univerza pomembna, skoraj tisočletna pridobitev, njen pomen za družbeni 

                                                 
1 UL C 8 E, 14.1.2010, str. 18. 
2 UL C 161 E, 31.5.2011, str. 95. 
3 UL C 251 E, 31.8.2013, str. 24. 
4 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi 

Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 (COM(2015)0010). 
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napredek pa se ne sme omejiti zgolj na prispevek h gospodarstvu, prav tako njen razvoj 

ne sme biti odvisen izključno od gospodarskih potreb; ker bi moral biti po besedah 

nekega filozofa zaščitni znak univerz iskanje resnice in lepote, poleg njihove dolžnosti, 

da usposobijo nove strokovnjake, znanstvenike, inženirje, učitelje, zdravnike, politike in 

državljane;  

F. ker je treba priznati vso akademsko skupnost (učitelje, študente in neučiteljsko osebje) 

kot dejanskega glavnega akterja visokošolskih reform, ki presega podporno vlogo 

regionalnih in nacionalnih institucij na področju usklajevanja, regulacije in virov; ker je 

bolonjski proces naletel na nasprotovanje velikega dela akademske skupnosti; ker so v 

različnih evropskih državah potekali veliki družbeni protesti proti reformam, povezanim 

z bolonjskim procesom, in liberalizaciji visokega šolstva, ki so jo povzročile; 

G. ker ta medvladna pobuda ni omogočila, da bi našli skupno evropsko rešitev za resne 

težave v mnogih državah, temveč je, nasprotno, še povečala neenakosti pri dostopu do 

visokošolskega izobraževanja; 

H. ker je eden od ciljev bolonjskega procesa podpreti mobilnost in internacionalizacijo ter 

zagotoviti združljivost in primerljivost standardov in kakovosti različnih visokošolskih 

sistemov ob upoštevanju avtonomije univerz, s tem pa prispevati k oblikovanju resnično 

demokratičnega evropskega prostora, ki bo državljanom nudil enake možnosti; ker še 

vedno obstajajo velike ovire za mobilnost na področju socialnih pravic, finančnih 

zmogljivosti zainteresiranih in družbeno-kulturnih stereotipov, zaradi katerih mobilnost 

danes izkoristi le tri odstotke študentov; 

I. ker je treba oceniti napredek, dosežen v zadnjih 15 letih, pa tudi neuspeh, in pri tem 

upoštevati rezultate projekta v smislu medregionalnega sodelovanja, stalne težave in 

nasprotovanje ter neenakomerno doseganje zastavljenih ciljev; 

J. ker je nadvse pomembno, da imajo v tem času gospodarske krize izobraževanje, 

usposabljanje, vključno s strokovnim usposabljanjem, znanje in raziskave še naprej 

javno finančno podporo, ki bi morala biti vse večja; 

K. ker je treba v tem stalno spreminjajočem se okviru upoštevati izkušnje neuspelega 

procesa, ta proces zaključiti in priznati bistven pomen javnega, brezplačnega, vsem 

dostopnega visokošolskega izobraževanja, ki omogoča individualno in kolektivno 

emancipacijo ter razvoj posameznih držav in celotne družbe; 

Vloga bolonjskega procesa 

1. ugotavlja, da so izobraževanje in raziskave eden glavnih stebrov vsake družbe in bi 

morali biti javna storitev ter spodbujati kulturo, raznolikost in demokratične vrednote, 

da bi študenti postali dejavni državljani in da bi bila omogočena javna in kolektivna 

emancipacija; poudarja, da je za učinkovito reševanje vprašanja revščine, družbene 

neenakosti in brezposelnosti, predvsem mladih, nujno, da bodo vlade več vlagale v 

izobraževanje, hkrati pa je treba spodbujati socialno vključenost; opozarja, da je 

izobraževanje odgovornost držav članic in da je treba visokošolske zavode finančno 

podpreti z zadostnimi javnimi sredstvi, da bodo lahko zadostili potrebam ljudi; 
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2. opozarja, da je proračun za izobraževanje naložba za prihodnost; zato nasprotuje 

občutnemu proračunskemu zmanjšanju na področju izobraževanja v več državah 

članicah in stalnemu dvigovanju šolnin, kar povzroča masovno povečanje števila 

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;  

3. poziva države članice, naj v času gospodarske in socialne krize zmanjšajo ali zamrznejo 

vpisnine, da te ne bi še dodatno ovirale dostopa čim večjega števila študentov do 

visokošolskega izobraževanja; poziva EU in države članice, naj predvidijo povečanje 

proračuna za izobraževanje, zlasti kar zadeva štipendije in podpore;  

4. poudarja, da širjenje znanja, izobraževanje in raziskave prispevajo k spodbujanju 

državljanstva; poudarja potrebo po posvetovanju z visokošolsko skupnostjo (učitelji, 

študenti in neučiteljsko osebje), da bi razumeli nasprotovanje reformam, povezanim z 

bolonjskim procesom, in potrebo po zagotavljanju brezplačnega in dostopnega javnega 

izobraževanja za vse, ki bo ustrezalo potrebam družbe; 

5. ugotavlja, da so bolonjske reforme privedle do vzpostavitve evropskega visokošolskega 

prostora; poudarja, da je ena prednostnih nalog bolonjskega procesa omogočiti vsem 

študentom, ki so vpisani na evropske univerze, da pridobijo diplomo, ki bo priznana v 

vseh državah, udeleženih v procesu; ugotavlja, da ti cilji doslej niso bili doseženi in da 

je izvajanje bolonjskega procesa in spremljajočih reform namesto tega spodbudilo 

konkurenco med diplomami in zavodi ter njihovo prednostno razvrščanje, nastajanje 

izobraževanja več hitrosti ter izključevanje nekaterih študentov;  

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

manjšo zastopanost akademske skupnosti, zlasti študentov, v vodstvenih organih, in 

sicer predvsem v korist gospodarskih subjektov, zlasti velikih podjetij;  

Prednostne naloge in izzivi 

7. 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;  

8. 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;  

9. nasprotuje koalicijam znanja in koalicijam sektorskega znanja in veščin, znotraj katerih 

visokošolski zavodi in podjetja pripravljajo skupne programe za premostitev 

pomanjkanja znanja in veščin; poudarja, da ti programi povečujejo podrejenost 

visokošolskega izobraževanja interesom velikih podjetij in izobraževanje zožujejo na 

njegov poslovni vidik;  
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10. nasprotuje pospešenemu izvajanju bolonjskega procesa v Evropi; poudarja, da je 

pomembno ohranjati raznolikost poučevanja, zlasti raznolikost jezikov; spodbuja države 

članic, naj povečajo število štipendij in zagotovijo, da bodo zlahka dostopne; 

11. poziva države članice, države evropskega visokošolskega prostora in vso EU, naj 

upoštevajo kritiko in nasprotovanje akademske skupnosti bolonjskemu procesu in 

pripravijo reforme, ki bodo namesto sedanjih ukrepov zagotovile resnično splošen 

dostop do javnega, brezplačnega in kakovostnega visokošolskega izobraževanja; 

12. poziva, naj vlade, visokošolski zavodi in raziskovalni inštituti začnejo dialog, da bodo 

razpoložljiva sredstva porabljena namensko, čim boljše in učinkovitejše, in nasprotuje 

zmanjšanemu financiranju visokošolskega izobraževanja, medtem ko na drugih 

področjih proračun ostaja nespremenjen; 

13. poziva vlade, naj izboljšajo učinkovitost javnega financiranja v izobraževanju in 

upoštevajo glavni cilj EU, da se vloži 3 % evropskega BDP v raziskave; poudarja, da je 

potrebno ambiciozno javno financiranje izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti, saj 

je to eno od bistvenih orodij za zagotavljanje dostopa do kakovostnega izobraževanja za 

vse, pa tudi za boj proti gospodarski krizi in brezposelnosti; 

14. poudarja vlogo področij naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike ter njihov 

pomen za družbo; poudarja, da je treba ohraniti raznolikost študijskih disciplin (zlasti v 

družbenih vedah), poučevanja, pedagoških metod in univerzitetnih sistemov v Evropski 

uniji; meni, da je treba zato ohraniti nacionalni okvir diplom, pri čemer je treba 

spodbujati vzajemno priznavanje diplom in kvalifikacij med državami članicami; 

15. obžaluje, da je evropski sistem zbiranja in prenašanja kreditnih točk zastavljen kot 

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

treba študentom omogočiti poglabljanje znanja na področjih, ki so si jih izbrali; 

16. poudarja pomen zagotavljanja vzajemnega priznavanja in združljivosti univerzitetnih 

diplom za krepitev sistema za zagotavljanje kakovosti na evropski ravni in v vseh 

državah evropskega visokošolskega prostora; 

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

zavode finančno podpirati predvsem z zadostnimi javnimi sredstvi;  

18. poudarja pomen cilja iz strategije Evropa 2020, po katerem naj bi 40 % oseb v starosti 

od 30 do 34 let pridobilo terciarno izobrazbo ter ustrezne spretnosti in kvalifikacije, da 

bi lahko dobili zaposlitev, ki jim bo v zadovoljstvo; poudarja potrebo po spremljanju 

poklicne poti diplomantov, da bi ocenili, kako so reforme visokošolskega izobraževanja 

izpolnile cilje bolonjskega procesa v zvezi z izboljšanjem zaposljivosti; zato jemlje na 

znanje zavezo Komisije, da bo povečala razpoložljivost teh podatkov; poziva k oceni in 

splošnemu pregledu tega procesa, da bi opredelili uspehe in neuspehe pri uresničevanju 

zastavljenih ciljev; poudarja, da je treba upoštevati težave, ovire in nerazumevanje tudi 

v akademskem svetu;  

19. dodaja, da je mobilnost študentov, učiteljev, raziskovalcev in neučiteljskega osebja ena 

od glavnih prednostnih nalog bolonjskega procesa; poziva države članice, naj povečajo 
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možnosti za mobilnost in njeno kakovost s štipendijami in podporami, ne pa s posojili, 

ki povzročajo še večjo zadolženost študentov; poudarja, da je treba doseči kvantitativni 

cilj 20-odstotne mobilnosti med študenti do leta 2020;  

20. poziva, naj se mobilnost študentov postopno vključi v uradne študijske programe 

univerz; poziva EU, 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; 

21. poudarja, da morajo biti v programih mobilnosti EU ustrezno zastopani študentje in 

visokošolski predavatelji umetnosti in glasbe; 

22. nasprotuje temu, da ocene Komisije temeljijo na večrazsežnem orodju za razvrščanje 

visokošolskih zavodov, ker meni, da to orodje ne upošteva raznovrstnosti študijev in 

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

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

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

uporabo znanja in raziskav; 

23. se zaveda osrednje vloge visokošolskih zavodov pri spodbujanju mobilnosti in 

opremljanju diplomantov in raziskovalcev z znanjem in spretnostmi; 

24. poziva države članice, EU in evropski visokošolski prostor, naj povečajo mobilnost s 

spodbujanjem učenja jezikov, odpravijo upravne ovire ter zagotovijo ustrezne 

mehanizme finančne podpore in prenosljivost štipendij in posojil; ugotavlja, da je 

mobilnost manj dostopna za študente iz manj premožnih okolij; 

25. poudarja, da so se izobraževalni vzorci v zasnovi, pa tudi pri izvajanju programov 

premaknili k pristopu, pri katerem je učenje osredotočeno na študente in ki vključuje 

njihov osebni razvoj; poudarja, kako pomembna je udeležba študentov pri upravljanju 

visokošolskega izobraževanja; 

26. poudarja, da je treba zagotoviti obsežne priložnosti za vseživljenjsko učenje in dodatne 

oblike učenja, kot sta neformalno in priložnostno izobraževanje, ki so zelo pomembne 

za razvoj mehkih veščin; poudarja, da morajo imeti visokošolski zavodi osrednjo vlogo 

pri potrebnem zagotavljanju poklicnih poti, tako da se zaposlenim, ki so izgubili 

zaposlitev ali jim je potekla pogodba o zaposlitvi, omogoči ponovno izobraževanje in da 

se spodbujata prostovoljna mobilnost ter poklicni razvoj k stalni in dobro plačani 

zaposlitvi; 

27. poleg tega poziva, naj se razišče potencial novih tehnologij, digitalizacije in IKT za 

obogatitev poučevanja in učenja; 

28. poudarja, da je treba beguncem omogočiti dostop do vseh ustanov v evropskem 

visokošolskem prostoru in jim omogočiti, da si z izobrazbo zgradijo neodvisno 

življenje; je zaskrbljen zaradi položaja študentov iz tretjih držav, ki med študijem in po 

njem pogosto živijo v zelo negotovih razmerah; poudarja, da je privlačnost visokega 
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šolstva v Evropi tudi v zmogljivostih za sprejem teh študentov ne glede na njihovo 

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

študente, vpisane na univerze; 

29. poziva države članice in visokošolske zavode, naj oblikujejo nove programe 

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

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 EU in 

palestinskimi univerzami; poziva Komisijo, naj podpre tovrstne programe; 

30. ugotavlja, da je le nekaj držav članic izdelalo celovito strategijo za vključevanje 

študentov iz nižjega družbeno-gospodarskega okolja v visoko šolstvo, in se tako lotilo 

reševanja problema tako imenovanega socialnega filtra; 

31. poudarja vlogo izobraževanja, njegove kakovosti in poslanstva pri izoblikovanju 

prihodnjih generacij, prispevanju k večji socialni in ekonomski koheziji, pa tudi pri 

ustvarjanju stalnih in dobro plačanih delovnih mest; v zvezi s tem poziva k boljšemu 

priznavanju pomena učiteljskega poklica; 

32. poziva h gospodarskim in družbenim prizadevanjem za večjo socialno vključenost z 

zagotavljanjem pravičnega in odprtega dostopa do kakovostnega izobraževanja za vse, 

lajšanjem priznavanja univerzitetnih in poklicnih kvalifikacij, pa tudi študijskih obdobij 

v tujini in predhodnega učenja, programov za pridobivanje mehkih veščin, programov 

za neformalno in priložnostno učenje, ter z zagotavljanjem ustreznega izobraževanja za 

raznoliko študentsko populacijo prek vseživljenjskega učenja; 

33. poudarja vlogo, ki jo ima mobilnost na področju izobraževanja pri medkulturnem 

učenju, in da bi bilo treba pri reformah visokega šolstva sprejeti dejavne ukrepe za 

spodbujanje medkulturnega znanja in spoštovanja med študenti; 

o 

o  o 

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

parlamentom držav članic. 

Or. fr 

 


