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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

В рамките на политиките в областта на образованието и професионалното обучение
вземането на решения се осъществява чрез обикновената законодателна процедура.
Съгласно принципа на субсидиарност политиките в областта на образованието и
професионалното обучение се определят от всяка държава членка на Европейския съюз
(ЕС). Следователно ЕС изпълнява само спомагателна роля. Някои предизвикателства,
обаче, са общи за всички държави членки (застаряващо население, дефицит на умения
сред работната сила и конкуренция на световно равнище) и поради това е необходимо
да се предприемат съвместни действия, като държавите работят заедно и се учат една
от друга[1].

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Професионалното обучение е определено в Договора от Рим от 1957 г. като област на
действие на Общността, а образованието е официално признато в Договора от Маастрихт
през 1992 г. за област от компетентността на ЕС. Договорът гласи, че „Общността
допринася за развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството
между държавите членки и, ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните
действия, като напълно зачита отговорностите на държавите членки за съдържанието
на учебния процес и организацията на образователните системи и тяхното културно и
езиково разнообразие“.
Договорът от Лисабон не промени разпоредбите относно ролята на ЕС във връзка
с образованието и обучението (дял XII, членове 165 и 166). Има, обаче, някои нови
моменти, които заслужават да се споменат: например Договорът от Лисабон съдържа
разпоредба, която се описва в публикациите в тази сфера като хоризонтална „социална
клауза“. В член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се
заявява: „При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът
взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на високо равнище на образование
и обучение.“
Освен това в Хартата на основните права на Европейския съюз, която има същата
правна сила като Договорите (член 6 от Договора за ЕС), се заявява: „Всеки
има право на образование, както и на достъп до професионално и продължаващо
обучение“ (член 14), както и „право да работи и да упражнява свободно избрана или
приета професия“ (член 15).

[1]Вж. също 5.13.4 относно висшето образование

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.13.4.pdf
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ЦЕЛИ

А. Цели съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз
При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът трябва
да вземат предвид изискванията, свързани с насърчаването на високо равнище на
образование и обучение. Следователно дългосрочните стратегически цели на ЕС
по отношение на образованието и обучението, във вида, в който са определени
от Съвета, са: (1) превръщане на ученето през целия живот и мобилността в
действителност; (2) подобряване на качеството и ефективността на образованието и
обучението; (3) насърчаване на справедливостта, социалното сближаване и активното
гражданско участие; (4) разгръщане на творчеството и новаторството, включително
предприемаческия дух, при всички степени на образование и обучение.
Б. Приоритети в областта на образованието и обучението
1. „Европа 2020“ и „Образование и обучение 2020“
Политиката в областта на образованието и обучението набра скорост с приемането на
стратегията „Европа 2020“ — всеобхватната програма на ЕС с акцент върху растежа
и работните места. Докато отговорността за образователните системи и системите
за обучение се носи от държавите членки, ЕС играе ключова роля за подкрепата и
допълването на усилията за подобряване и модернизиране на техните образователни
системи.
В рамките на стратегията „Европа 2020“ на държавите членки се предоставят конкретни
насоки относно приоритетните реформи всяка година под формата на специфични
за всяка държава препоръки. По отношение на образованието и обучението целите,
инструментите и организацията на съвместната работа на равнище ЕС са изложени в
стратегическата рамка, позната като Образование и обучение 2020, която е валидна до
2020 г.
В рамките на средносрочния преглед на рамката „Образование и обучение 2020“ през
2015 г. бяха потвърдени четирите стратегически цели и беше определен цикъл на работа
от пет години (от три за периода 2010—2015 г.). Нейният фокус беше настроен така,
че да отразява значението на образованието и обучението както за заетостта, така и
за насърчаването на основните ценности и активното гражданство. Тази промяна се
отразява и в шестте приоритетни области: (1) подходящи и висококачествени умения
и компетентности с акцент върху учебните резултати, насочени към пригодността
за заетост, иновациите и активното гражданство; (2) приобщаващо образование,
равенство, недискриминация и насърчаване на гражданските компетентности; (3)
отворено и новаторско образование и обучение, включително чрез цялостно интегриране
в цифровата ера; (4) солидна подкрепа за преподавателите; (5) прозрачност и признаване
на уменията и квалификациите за улесняване на мобилността с цел учене и работа;
(6) устойчиви инвестиции, постижения и ефективност на системите за образование и
обучение.
Напредъкът се наблюдава с помощта на показатели и на фона на набор от
целеви показатели, предназначени да допринасят за формулирането на политики
въз основа на данни и за идентифицирането на предизвикателствата. Основните
показатели се използват и за наблюдаването на напредъка в няколко допълнителни
приоритетни области, които понастоящем не са обхваната от целевите показатели,
като езиците, уменията на възрастните, инвестициите в образованието и обучението,

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_bg
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_bg.htm
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ИКТ в образованието, предприемачеството в областта на образованието, както и
професионалното образование и обучение.
Показателите и целевите показатели са важни средства за измерване на напредъка
в образованието и обучението. Като част от „Образование и обучение 2020“ бяха
определени следните целеви показатели на ЕС за 2020 г.: (1) най-малко 95 % от
децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално
образование следва да участват в образованието в ранна детска възраст; (2) делът на 15-
годишните лица с недостатъчни умения за четене и недостатъчни познания в областта
на математиката и другите естествени науки следва да е под 15 %; (3) делът на лицата,
преждевременно напускащи системата на образование и обучение, следва да бъде под
10 %; (4) делът на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше образование
следва да бъде най-малко 40 %; (5) средно най-малко 15 % от възрастните (на възраст
между 25 и 64 години) следва да участват в процеса на учене през целия живот; (6) не
по-малко от 20 % от завършилите висше образование и 6 % от лицата на възраст между
18 и 34 години с начална професионална квалификация следва да са учили или да са се
обучавали поне известно време в чужбина; (7) делът на дипломираните лица (между 20
—34 годишна възраст, успешно завършили средно или висше образование), приключили
образованието си преди от 1 до 3 години следва да бъде не по-малко от 82 %[2].
2. ПОО за трудова заетост
През 2016 г. Комисията публикува съобщението „Нова програма за умения
в Европа“(COM(2016) 0381), в което предлага действия, за да могат хората да придобият
уменията, които са необходими на пазара на труда и да използват по-добре уменията, от
които те вече разполагат, с цел да им се помогне да си намерят качествени работни места
и да подобрят перспективите си в живота.
Една от инициативите, предложени в рамките на „Нова програма за придобиване
на умения“ е актуализирана версия на рамката на Европас, която е отговорност на
Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), една от
децентрализираните агенции на ЕС.
Стартирана през 2005 г., Europass е набор от документи и инструменти, достъпни
на 28 езика, за да помогне на гражданите на ЕИП да развива своя автобиография и
портфейл на компетенциите. През октомври 2016 г. Комисията предложи обща рамка
за предоставяне на по-добри услуги за уменията и квалификациите (Европас) —
актуализация на решението от 2004 г. Парламентът и Съветът понастоящем работят
по предложението и ще постигнат решение в рамките на обикновената законодателна
процедура през втората половина на 2017 г. или през 2018 г.
Процесът от Копенхаген и Брюж има за цел да засили сътрудничеството в рамките на ЕС
в областта на професионалното образование и обучение, а приоритетите на обновената
европейска програма за учене за възрастни са свързани с насърчаването на обучението за
възрастните. И двата сектора имат конкретни приоритети за периода до 2020 г.
И, накрая, Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е първата
инициатива на ЕС, която изцяло интегрира трите елемента на „триъгълника на
знанието“ (образование, изследвания и иновации) и която ще се стреми да се наложи
като модел за подражание от световна величина, за да вдъхновява и насочва промените в

[2]Относно стратегия „Европа 2020“ вж.: http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm. Пет от водещите
инициативи на  „Европа 2020“ зависят от модернизацията на системите за образование и обучение: „Младежта
в движение“, „Програмата за нови умения и работни места“, „Програмата в областта на цифровите технологии
за Европа“, „Съюзът за иновации“ и „Европейската платформа срещу бедността“.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
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съществуващите образователни и изследователски институции (за подробна информация
относно висшето образование вж. информационен бюлетин 5.13.4).
В. Програма „Еразъм +“ (2014—2020 г.)
Областите на образованието, обучението и спорта бяха признати за основни двигатели
в рамките на стратегията на ЕС за растеж за идващото десетилетие за преодоляване на
социално-икономическата криза, засягаща страните в Европа, засилване на растежа и
работните места и насърчаването на социалната справедливост и приобщаването.
На този фон „Еразъм +“ е програмата на ЕС за областите на образованието, обучението,
младежта и спорта за периода 2014—2020 г. Тя доразвива по-раншни инициативи на
Съюза за насърчаване на обмена и развитието на системите за образование и обучение
и младежката заетост.
„Еразъм +“ е предназначена да подкрепя усилията на държавите да използват ефикасно
потенциална на човешкия и социален капитал на Европа и същевременно утвърждава
принципа за обучение през целия живот, като обвързва подкрепата с официално,
неофициално и неформално обучение в областите на образованието, обучението
и младежта.
Конкретните цели, преследвани от програмата „Еразъм +“ в областта на образованието
и обучението, са: (1) подобряване на равнището на ключовите компетентности и
умения, като се обръща особено внимание на тяхната приложимост на пазара на
труда[3] и приноса им за по-сплотено общество; (2) спомагане за подобряване на
качеството, високите постижения в иновациите и придаване да международен характер
на равнището на институциите за образование и обучение; (3) насърчаване на създаването
и повишаване на осведомеността относно европейско пространство за учене през целия
живот, предназначено да допълва реформите на политиките на национално равнище
и подкрепя модернизацията на системите за образование и обучение; (4) засилване
на международното измерение на образованието и обучението; (5) подобряване на
преподаването и изучаването на езици и поощряване на широкото езиково многообразие
на Съюза и междукултурната осведоменост.
Амбициозната цел на новата програма „Еразъм +“ е да насърчава полезните
взаимодействия и взаимното обогатяване между различните сфери на образованието,
обучението и младежта, като премахва изкуствените граници между различните
действия и формати на проектите, поощрява новите идеи, привлича нови участници
от професионалните среди и гражданското общество и стимулира нови форми на
сътрудничество. По отношение на образователния сектор стремежът е постигането на
посочените цели в рамката на ключовите действия. Ключово действие 1 се съсредоточава
върху мобилността на студентите в областта на висшето образование и професионалното
образование и обучение и на персонала от всички образователни сектори, ключово
действие 2 — върху партньорствата, а ключово действие 3 оказва подкрепа за реформа
на политиката.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент винаги се е застъпвал за тясно сътрудничество между държавите
членки в областта на образованието и обучението и за разширяване на европейското

[3]Според предприемаческите среди, европейските системи за образование и обучение все още не успяват на
предоставят правилните умения за пригодност за заетост и не работят по подходящ начин с предприемаческите
среди и работодателите за постигане на по-добро съответствие между учението и действителността на
работната среда.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.13.4.pdf
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измерение на политиките на отделните държави членки в областта на образованието. Ето
защо той защитава позицията за установяването на солидно правно основание за областта
на образованието и обучението и работи успешно за осигуряване на увеличаване на
бюджетните ресурси, налични за „Еразъм +, като същевременно подкрепя пренасочването
на приоритетите на финансирането от ЕС в рамките на следващата многогодишна
финансова рамка (МФР) в посока на разходи, ориентирани в по-голяма степен към
бъдещето.
Парламентът участва активно и в цикъла политики, свързани с „Образование и обучение
2020“, и отговаря на докладите, изготвени в тази рамка (като примери могат да се
дадат неговата резолюция относно образованието, обучението и стратегията „Европа
2020“, приета на 11 септември 2012 г., и резолюцията относно проследяване на
стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и
обучението(Образование и обучение 2020“).
Парламентът се интересува живо и от съобщенията на Комисията, насочени към
специфични области на образованието и обучението. Примерите включват резолюциите
на Парламента от 12 май 2011 г. относно обучението в ранна детска възраст в Европейския
съюз, от 1 декември 2011 г. относно справянето с преждевременното напускане на
училище, от 20 април 2012 г. за модернизиране на системите за висше образование в
Европа, от 22 октомври 2013 г. относно преосмислянето на образованието и от 15 април
2014 г. относно новите технологии и отворените образователни ресурси и от 8 септември
2015 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и
обучение и от 12 април 2016 г. относно Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на
мобилност при професионалното образование и обучение.
Доклад за изпълнението на програмата „Еразъм +“ (2015/2327(INI) ще бъде гласуван
на пленарно заседание през 2017 г. В посочения доклад ще се анализират първите
години от изпълнението на програмата, ще се посочат успехите и предложат промени за
подобряване на втората част от изпълнението на многогодишната рамкова програма.
Комисията по култура и образование (CULT) и комисията по заетост и социални
въпроси (EMPL) работят понастоящем по съвместен доклад по собствена инициатива
относно „Нова програма за придобиване на умения“. Очаква се той да бъде гласуван
на пленарно заседание през 2017 г. посочените комисии също така работят съвместно
по законодателен доклад относно предложението на Комисията за решение относно нов
„Европас“ (2016/0304 (COD).
Понастоящем комисията по култура изготвя доклад по собствена инициатива относно
„Академичното продължаващо образование и дистанционно обучение като част от
европейската стратегия за учене през целия живот“ (2016/2142(INI).
В цялата си работа в областта на образованието и обучението, Парламентът
последователно застъпва позицията, че образованието е от ключово значение не само за
създаването на възможности за младите хора, но и за да подготви отделните хора да бъдат
активни граждани в нашите сложни общества.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
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