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Betänkande A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen 

(2015/2039(INI)) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8–0121/2015 

Europaparlamentets resolution om uppföljning av genomförandet av Bolognaprocessen 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

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

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

artikel 26, 

– 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 europeiska ministrar med ansvar 

för högre utbildning som hölls i Leuven och Louvain-la-Neuve den 28–29 april 2009
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-
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– med beaktande av Budapest–Wien-deklarationen 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 kommunikén från ministerkonferensen och det tredje Bologna Policy 

Forum som hölls i Bukarest den 26–27 april 2012
2
, 

– med beaktande av strategin för rörlighet 2020 i det europeiska området för högre 

utbildning som antogs av ministerkonferensen om det europeiska området för högre 

utbildning, som hölls i Bukarest den 26–27 april 2012
3
, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU av den 

20 november 2013 om ändring av direktiv 2005/36/EG om erkännande av 

yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete 

genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen)
4
, 

– 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
5
, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 

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

utbildningen
6
, 

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

om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
7
, 

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

europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020)
8
, 

– med beaktande av slutsatserna av den 26 november 2009 från rådet och företrädarna för 

medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om att utveckla utbildningens roll 

i en väl fungerande kunskapstriangel
9
, 

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

högre utbildningen
10
, 

                                                                                                                                                         
Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 
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 EUT L 354, 28.12.2013, s. 132. 
5 EUT L 289, 3.11.2005, s. 23. 
6 EUT L 64, 4.3.2006, s. 60. 
7 EUT C 111, 6.5.2008, s. 1. 
8 EUT C 119, 28.5.2009, s. 2. 
9 EUT C 302, 12.12.2009, s. 3. 
10 EUT C 135, 26.5.2010, s. 12. 
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– med beaktande av rådets rekommendation av den 28 juni 2011 om politiska strategier 

för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid
1
, 

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

främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte
2
, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 maj 2006 Att förverkliga 

moderniseringsagendan för universiteten: utbildning, forskning och innovation 

(COM(2006)0208), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En 

strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 om 

en digital agenda för Europa (COM(2010)0245/2), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 september 2011 Stöd till 

tillväxt och sysselsättning – en agenda för modernisering av Europas system för högre 

utbildning (COM(2011)0567), 

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

Bologna Process (Högre utbildning i Europa 2009: utvecklingen inom 

Bolognaprocessen) (Eurydice, Europeiska kommissionen, 2009)
3
, 

– med beaktande av rapporten Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of 

the Bologna Process (Fokus på högre utbildning i Europa 2010: konsekvenserna av 

Bolognaprocessen) (Eurydice, Europeiska kommissionen, 2010)
4
, 

– med beaktande av rapporten Focus on Higher Education in Europe 2012: The Impact of 

the Bologna Process (Fokus på högre utbildning i Europa 2012: konsekvenserna av 

Bolognaprocessen) (Eurydice, Europeiska kommissionen, 2012)
5
, 

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

högre utbildningen bland lärare
6
, 

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

högre utbildningen bland studenter
7
, 

– 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 

                                                 
1 EUT C 191, 1.7.2011, s. 1. 
2 EUT C 199, 7.7.2011, s. 1. 
3 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.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 
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(Bolognaprocessen i högre utbildning i Europa – nyckelindikatorer om den sociala 

dimensionen och rörlighet)
1
, 

– med beaktande av slutrapporten från den internationella konferensen om finansiering av 

högre utbildning, som hölls i Jerevan i Armenien den 8–9 september 2011
2
, 

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

studentrörligheten
3
, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om dialogen mellan universitet och 

näringsliv: Ett nytt partnerskap för modernisering av Europas universitet
4
, 

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2012 om EU-institutionernas bidrag till 

konsolideringen av och framstegen för Bolognaprocessen
5
, 

– med beaktande av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)
6
, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0121/2015), 

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 fastställda målen har nåtts eller inte nåtts. 

B. Bolognaprocessens betydelse i den rådande ekonomiska situationen bör handla om att 

eftersträva målen om att få till stånd högsta möjliga nivå på kunskap och innovation för 

medborgare genom bred tillgång till utbildning och dess ständiga förnyelse. Tvärtom 

har genomförandet av Bolognaprocessen i länderna i och utanför Europa lett till en 

liberalisering av den högre utbildningen, stigande anmälningsavgifter och en allt 

starkare påverkan från företag, ända in i styrelserna, ofta på bekostnad av målet om 

samhällsservice, vilket borde vara den högre utbildningens mål.  

C. Majoriteten av de universitetsutbildade måste efter att de erhållit sitt utbildningsbevis gå 

igenom en period präglad av otrygghet på flera månader eller år under vilken de tvingas 

                                                 
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 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 18. 
4 EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 95. 
5 EUT C 251 E, 31.8.2013, s. 24. 
6 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och 

om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 (COM(2015)0010). 
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ta flera praktikplatser, otrygga anställningar eller arbeten som inte motsvarar deras 

kvalifikationer. Mot bakgrund av målet att minska unionens kompetensglapp har 

Bolognareformen hittills inte varit särskilt framgångsrik.  

D. Problemet med ungdomsarbetslösheten har inte förbättrats mycket sedan början av 

krisen 2008. I slutet av 2014 fanns det i unionen ungefär 5 miljoner arbetsösa ungdomar 

under 25, dvs. en andel på 21,7 %. I vissa länder översteg ungdomsarbetslösheten 50 %. 

De stora budgetnedskärningarna på utbildningsområdet i flera medlemsstater samt de 

allt högre utbildningsavgifterna har lett till en mycket stor ökning av antalet skuldsatta 

studerande i otrygga situationer som måste ta anställning för att kunna finansiera sina 

studier.  

E. Universiteten är en viktig del av kulturarvet, med en nästan tusenårig tradition, och 

deras betydelse för samhällsutvecklingen bör inte reduceras till deras bidrag till 

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

har uttryckt det ska sökandet efter sanning och skönhet vara universitetens kännemärke, 

jämte deras skyldighet att utbilda nya yrkesmänniskor, vetenskapsmän, ingenjörer, 

lärare, doktorer, politiker och medborgare.  

F. Det är viktigt att betrakta universitetsvärlden i sin helhet (lärare, studenter och personal 

som inte undervisar) som den verkliga aktören i reformen av den högre utbildningen, 

vid sidan av dess stödfunktion inom samordningen och regleringen av och som resurs 

för regionala och nationella institutioner. Bolognaprocessen har mött motstånd från en 

stor del av universitetsvärlden. Stora sociala mobiliseringar har ägt rum i olika 

europeiska länder mot reformerna i samband med Bolognaprocessen och mot den 

liberalisering av den högre utbildningen som de har gett upphov till. 

G. Detta mellanstatliga initiativ har inte lett till någon gemensam europeisk lösning på de 

allvarliga problem som råder i många länder, utan har tvärtom förvärrat den ojämlika 

tillgången till högre utbildning. 

H. Ett av de fastställda målen med Bolognaprocessen är att främja rörlighet och 

internationalisering, samt att se till att de olika systemen för högre utbildning är 

kompatibla och jämförbara i fråga om standarder och kvalitet samtidigt som man 

respekterar universitetens självbestämmande och således bidrar till att skapa ett 

autentiskt och demokratiskt europeiskt område som erbjuder lika villkor för 

medborgarna. Det finns fortfarande betydande hinder för rörligheten när det gäller 

sociala rättigheter, de berördas ekonomiska möjligheter samt sociokulturella 

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

möjlighet. 

I. En utvärdering behöver göras av de senaste 15 årens framsteg och motgångar där man 

tar hänsyn till både resultatet av samarbetet mellan regioner och de ihållande problem 

och det motstånd som finns, samt den variation som råder i fråga om hur de fastställda 

målen uppnåtts. 

J. Ett ständigt och ökat offentligt ekonomiskt stöd till utbildning, fortbildning, kunskap 

och forskning är avgörande, särskilt i dessa tider av ekonomisk kris. 
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K. Mot denna ständigt föränderliga bakgrund är det nödvändigt att dra lärdom av 

processens misslyckande, att få ett slut på den och erkänna den avgörande betydelsen av 

en offentlig högre utbildning som är kostnadsfri, tillgänglig för alla och som möjliggör 

individuell och kollektiv frigörelse i syfte att verka för en utveckling av varje land och 

samhället i dess helhet. 

Bolognaprocessens roll 

1. Europaparlamentet lyfter fram att utbildning och forskning utgör en av samhällets 

grundpelare och borde lyda under den offentliga sektorn samt främja kultur, mångfald 

och demokratiska värden i syfte att förbereda de studerande på ett aktivt medborgarskap 

och möjliggöra individuell och kollektiv frigörelse. Parlamentet understryker att om vi 

vill bemöta de gissel som misären, den sociala ojämlikheten och arbetslösheten, särskilt 

ungdomsarbetslösheten, skapar och samtidigt främja social delaktighet, är det av 

avgörande betydelse att regeringarna ökar investeringarna i utbildning. 

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. 

2. Europaparlamentet påminner om att utbildningsbudgeten är en investering i framtiden. 

Parlamentet motsätter sig därför de stora budgetnedskärningarna på utbildningsområdet 

i flera medlemsstater samt de allt högre utbildningsavgifterna som leder till en mycket 

stor ökning av antalet skuldsatta studerande i otrygga situationer som måste ta 

anställning för att kunna finansiera sina studier. Parlamentet anser att dessa företeelser 

har negativa konsekvenser på förstärkningen av utbildningens sociala dimension och 

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

sin funktion.  

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i dessa ekonomiska och sociala 

kristider sänka eller frysa inskrivningsavgifterna där sådana existerar, 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.  

4. Europaparlamentet lyfter fram att kunskapsspridning, utbildning och forskning bidrar 

till att främja medborgarskapet. Parlamentet lyfter även fram behovet av samråd inom 

högskolevärlden (lärare, studenter och personal) i syfte att förstå motståndet mot 

reformer knutna till Bolognaprocessen, men också behovet att garantera en offentlig 

utbildning som är kostnadsfri och tillgänglig för alla och som svarar mot samhällets 

behov. 

5. Europaparlamentet lyfter fram att Bolognareformerna har lett till inrättandet av ett 

europeiskt område för högre utbildning. Parlamentet 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. Parlamentet konstaterar att 

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

tillhörande reformerna har snarast uppmuntrat till konkurrens mellan olika examina och 
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utbildningsinstitutioner, till rankningar dem emellan, samt lett till att det uppstått en 

utbildning i flera hastigheter och till att vissa studenter kommit i kläm.  

6. Europaparlamentet konstaterar att i de länder där Bolognaprocessen har genomförts har 

universitetsvärldens och särskilt de studerandes deltagande i styrande organ i regel 

minskat, till förmån för ekonomiska aktörer, och särskilt stora företag.  

Prioriteringar och utmaningar 

7. Europaparlamentet efterlyser en utvärdering och allmän översyn av Bolognaprocessen, 

så att man sammanfattar i vad mån de fastställda målen har uppnåtts. Parlamentet 

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.  

8. 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.  

9. 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 kursplaner 

leder till att den högre utbildningen i större grad underställs storföretagens intressen och 

att utbildningen reduceras till en handelsvara.  

10. Europaparlamentet motsätter sig ett påskyndat genomförande av Bolognaprocessen i 

Europa. Parlamentet understryker vikten av att bevara mångfalden inom 

undervisningen, däribland den språkliga mångfalden. Parlamentet uppmanar 

medlemsstatera att öka studiebidragen och se till att de är lättillgängliga. 

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, länderna i det europeiska området för 

högre utbildning och unionen som helhet, att ta hänsyn till kritiken och oppositionen 

från universitetsvärlden i fråga om Bolognaprocessen, att verka för reformer som 

säkerställer verklig tillgång till en offentlig högre kostnadsfri och högkvalitativ 

utbildning för alla, i stället för nuvarande åtgärder. 

12. Europaparlamentet kräver att en dialog inleds mellan regeringarna, de högre 

utbildningsanstalterna och forskningsinstituten för att rikta, maximera och effektivisera 

användningen av de tillgängliga medlen, och motsätter sig den minskade finansieringen 

av den högre utbildningen medan andra budgetområden inte ifrågasätts. 

13. Europaparlamentet uppmanar regeringarna att förbättra effektiviteten vid utnyttjande av 

offentliga medel inom utbildningen och att respektera unionens överordnade mål att 

investera 3 % av unionens BNP i forskning. Parlamentet understryker att en ambitiös 

offentlig finansiering av utbildning och forskning är nödvändig, eftersom den är ett av 

de viktigaste verktygen för att säkra tillgång till kvalitetsutbildning för alla samt att 

bekämpa den ekonomiska krisen och arbetslösheten. 
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14. Europaparlamentet understryker den roll som ämnena vetenskap, teknik, 

ingenjörsvetenskap och matematik spelar och deras betydelse för samhället. Parlamentet 

betonar behovet av att bevara mångfalden av ämnen (särskilt humaniora), utbildningar, 

undervisningsmetoder och universitetssystem i EU. Parlamentet anser att man därför 

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

erkännande av examensbevis och kvalifikationer mellan medlemsstaterna. 

15. Europaparlamentet beklagar djupt att det europeiska systemet för överföring och 

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

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. 

16. Europaparlamentet betonar vikten av att garantera ett ömsesidigt erkännande av och 

kompatibilitet mellan akademiska examina för att stärka systemet för kvalitetssäkring 

på europeisk nivå och i alla länder som har anslutit sig till det europeiska området för 

högre utbildning. 

17. Europaparlamentet påminner om att utbildning är medlemsstaternas ansvar, och det är 

viktigt att högskolorna först och främst finansieras genom tillräckliga offentliga anslag.  

18. Europaparlamentet understryker betydelsen av målet enligt vilket 40 % av 

30-34-åringar ska ha fullgjort universitets- och högskoleutbildning och tillägnat sig 

lämpliga färdigheter och kompetenser för att finna en meningsfull sysselsättning. 

Parlamentet understryker behovet av att spåra sysselsättningsresultat för utexaminerade 

för att fastställa hur väl reformerna av den högre utbildningen har svarat mot 

Bolognaprocessens mål att öka integreringen på arbetsmarknaden. Parlamentet noterar 

därför kommissionens åtagande att förbättra tillgången till sådana uppgifter. 

Parlamentet efterlyser en utvärdering och allmän översyn av denna process, så att man 

sammanfattar i vad mån de fastställda målen har uppnåtts eller inte. Parlamentet 

understryker att man måste ta hänsyn till de svårigheter, hinder och missförstånd som 

har uppkommit, bland annat inom universitetsvärlden.  

19. Europaparlamentet noterar att rörligheten för studenter, lärare, forskare och personal är 

en av Bolognaprocessens huvudprioriteringar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att öka möjligheterna för och kvaliteten på rörligheten genom att bevilja stipendier och 

bidrag, men undvika lån, eftersom sådana leder till ännu högre skuldsättning för 

studenterna. Parlamentet understryker behovet av att uppnå det kvantitativa målet på 

20 % för rörlighet för studerande senast 2020.  

20. Europaparlamentet uppmanar till en stegvis integrering av rörlighet för studerande i 

universitetens officiella kursplaner. Parlamentet 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. 

21. Europaparlamentet understryker behovet av att involvera ett lämpligt antal studerande 

och lärare inom områdena konst och musik i EU:s program för rörlighet. 
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22. Europaparlamentet motsätter sig att kommissionens bedömningar bygger på ett 

flerdimensionellt verktyg för rankning av högskolor, eftersom verktyget 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. 

23. Europaparlamentet noterar den centrala roll som högre utbildningsanstalter har när det 

gäller att främja och utbilda akademiker och forskare med sådan kunskap och 

kompetens. 

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, unionen och det europeiska området för 

högre utbildning att stärka rörligheten genom att främja språkinlärning, undanröja 

administrativa hinder, tillgängliggöra en adekvat finansiell stödmekanism och garantera 

överförbara bidrag, stipendier och lån. Parlamentet noterar att rörligheten fortsatt är 

mindre tillgänglig för studerande från mindre välbärgade förhållanden. 

25. Europaparlamentet betonar, både när det gäller utformningen och genomförandet av 

program, utbildningsparadigmens övergång till ett mer studentinriktat perspektiv som 

tar hänsyn till de studerandes personliga utveckling. Parlamentet understryker vikten av 

de studerandes deltagande i styrningen av den högre utbildningen. 

26. Europaparlamentet betonar behovet att erbjuda breda möjligheter till livslångt lärande 

och till kompletterande utbildningsformer såsom icke-formell och informell utbildning, 

vilka är avgörande för utvecklingen av mjuka färdigheter. Parlamentet 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 vilkas arbetskontrakt håller på att löpa ut och genom att främja 

frivillig rörlighet och omskolning till yrken där det erbjuds fasta och välavlönade 

anställningar. 

27. Europaparlamentet efterlyser även en utredning av potentialen hos ny teknik, 

digitalisering och IKT i syfte att berika lärande och undervisning. 

28. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att låta flyktingar få tillgång till 

alla institutioner i det europeiska området för högre utbildning som kan göra det möjligt 

för dem att bygga upp ett självständigt liv genom utbildning. Parlamentet 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 Europa 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. 

29. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och de högre utbildningsanstalterna att 

inrätta nya samarbets- och forskningsprogram som bygger på gemensamma intressen 

med utbildningsanstalter i tredjeländer, framför allt i konfliktområden, för att på så sätt 

ge studenter från dessa länder tillgång till högre utbildning och yrkesutbildning, utan 
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diskriminering. Parlamentet föreslår framför allt att det ska inrättas partnerskap mellan 

universitet i unionen och palestinska universitet. Kommissionen uppmanas att stödja 

program av detta slag. 

30. Europaparlamentet noterar att enbart ett fåtal medlemsstater har skapat en heltäckande 

strategi för att inkludera studerande från mindre välbärgade socioekonomiska 

bakgrunder i högre utbildning och således tackla problemet med det så kallade sociala 

filtret. 

31. Europaparlamentet understryker utbildningens roll och dess kvalitets- och 

undervisningsmål när det gäller att forma framtida generationer och bidra till en bredare 

samhällelig och ekonomisk sammanhållning, samt till stabila och välavlönade 

arbetstillfällen. Parlamentet vill i detta sammanhang se ett ökat erkännande av 

läraryrket. 

32. Europaparlamentet efterlyser ekonomiska och sociala insatser för att förbättra den 

sociala delaktigheten genom att ge rättvis och öppen tillgång till högkvalitativ 

utbildning för alla, underlätta erkännandet av akademiska och yrkesmässiga 

kvalifikationer, liksom studieperioder utomlands och tidigare studier, program för 

mjuka färdigheter och icke-formellt och informellt lärande, samt tillhandahålla relevant 

utbildning till en diversifierad studentgrupp genom livslångt lärande. 

33. Europaparlamentet understryker den roll som rörlighet i utbildningen har för 

interkulturellt lärande, och att reformerna av den högre utbildningen bör omfatta aktiva 

åtgärder för att främja de studerandes interkulturella kunskap och respekt. 

o 

o  o 

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

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 

Or. fr 

 


