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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

В съответствие с принципа на субсидиарност основната отговорност за
политиките в областта на образованието и обучението се носи от държавите
членки, като Европейският съюз изпълнява единствено подкрепяща роля. При
все това, известен брой предизвикателства са общи за всички държави членки
– по-специално застаряването на обществата, липсата на квалифицирана
работна ръка, международната конкуренция и образованието в ранна детска
възраст – и следователно изискват съвместна реакция, както и сътрудничество
и учене едни от други между различните страни[1].

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Въпреки че професионалното обучение е залегнало като област на действие
на Общността в Договора от Рим от 1957 г., образованието е официално
признато за сектор от компетентността на Съюза с Договора от Маастрихт
през 1992 г. 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 запази разпоредбите относно ролята на ЕС в
образованието и обучението (дял XII, членове 165 и 166), като същевременно
добави разпоредба, която може да бъде описана като хоризонтална „социална
клауза“: в действителност, в член 9 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (ДФЕС) се предвижда, че: „При определянето и
осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид
изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с
осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното
изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение
и опазване на човешкото здраве“.
Освен това в Хартата на основните права на Европейския съюз, която има
същата правна сила като Договорите (член 6 от Договора за Европейския
съюз), се заявява, че: „Всеки има право на образование, както и на достъп до

[1]За повече информация вж. информационен фиш 3.6.4 относно висшето образование.
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професионално и продължаващо обучение“ (член 14), както и „право да работи и
да упражнява свободно избрана или приета професия“ (член 15).

ЦЕЛИ

В своите политики и действия, Съюзът трябва да взема предвид изискванията,
свързани с насърчаването на висока степен на образование и обучение през
целия живот, мобилността на обучаващите се и на преподавателите в рамките
на Европа, както и възпитаването на чувство на принадлежност към Съюза. С
тази цел, в съобщение, публикувано през септември 2020 г. (COM(2020)0625),
Комисията очерта контурите на едно „европейско пространство за образование“,
което е структурирано в шест измерения: качество на образованието и
обучението, приобщаване, екологичен и цифров преход, учители и инструктори,
висше образование, геополитическо измерение. В резолюция[2], приета през
февруари 2021 г., и въз основа на посоченото по-горе съобщение, Съветът
определи списък на целите, които трябва да бъдат постигнати през следващите
години:
— Делът на 15-годишните с недостатъчни познания в четенето, математиката

и научните дисциплини следва да бъде под 15% до 2030 г. (процентът
за 2020 г. е 22,5% за четенето, 22,9% за математиката и 22,3% за научните
дисциплини);

— Делът на учениците през осмата година на училищно образование с
недостатъчна компютърна и информационна грамотност следва да бъде под
15% до 2030 г.;

— Най-малко 96% от децата на възраст между три години и задължителната
възраст за започване на училище следва да участват в образование и грижи
в ранна детска възраст до 2030 г. (процент през 2020 г.: 94,8%);

— До 2030 г. делът на лицата, преждевременно напускащи системата на
образование и обучение, следва да бъде под 9% (процент през 2020 г.:
10,2%);

— Делът на хората на възраст от 25 до 34 години с висше образование следва
да бъде най-малко 45% до 2030 г. (процент през 2020 г.: 40,3%);

— Делът на младите завършили професионално образование, които могат да
се възползват от обучение в процеса на работа в рамките на образователния
си курс, следва да бъде най-малко 60% до 2025 г.;

— Най-малко 47% от възрастните на възраст от 25 до 64 години следва да са
участвали в обучение през последните 12 месеца до 2025 г.

В сравнение с предишната стратегическа рамка за европейско сътрудничество
в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“)
основната новост е показателят за цифровите умения. Приетите показатели

[2]Резолюция на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и
обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021—2030 г.).
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следва да бъдат предмет на наблюдение чрез управителен орган, създаден за
осъществяването на европейското пространство за образование.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Образование и заетост
През юли 2020 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Европейска
програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална
справедливост и издръжливост“ (COM(2020)0274), в което се предлагат
дванадесет действия за подпомагане на хората и предприятията да развият
повече и по-качествени умения:
— Действие 1: Пакт за умения;

— Действие 2: Укрепване на аналитичните данни за уменията;

— Действие 3: Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално
равнище за повишаване на квалификацията;

— Действие 4: Предложение за препоръка на Съвета относно професионалното
образование и обучение;

— Действие 5: Разгръщане на инициативата за европейски университети и
повишаване на уменията на учените;

— Действие 6: Умения за подпомагане на двойния цифров и екологичен преход;

— Действие 7: Увеличаване на броя на завършилите висше образование в
областта на НТИМ; Насърчаване на предприемачески и трансверсални
умения;

— Действие 8: Житейски умения;

— Действие 9: Инициатива относно индивидуалните сметки за обучение;

— Действие 10: Европейски подход към микроквалификациите;

— Действие 11: Нова платформа Европас;

— Действие 12: Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането на
инвестиции от държавите членки и частни инвестиции в умения.

Б. „Еразъм“
„Еразъм+“ е програмата на ЕС, посветена на образованието, обучението,
младежта и спорта за периода 2021—2027 г. Конкретните цели, преследвани
от програмата „Еразъм+“, са следните: 1) подобряване на нивото на
ключовите компетентности и умения, по-специално по отношение на тяхното
съответствие с пазара на труда и приноса им за социалното сближаване;
2) насърчаване на подобряването на качеството, високите постижения в
иновациите и интернационализацията 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; 4) укрепване на
международното измерение на образованието и обучението; и 5) подобряване на

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg


Справочник за Европейския съюз - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

преподаването и изучаването на езици. По отношение на образователния сектор
програмата работи за постигането на посочените цели чрез рамка от ключови
действия:
— Основно действие 1: индивидуална мобилност с учебна цел;

— Основно действие 2: сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;

— Основно действие 3: подкрепа за реформиране на политиката.

В. Други постижения
През последните три години Съветът одобри редица препоръки, насочени към
изграждането на европейското пространство за образование. Например след
приемането на Европейския стълб на социалните права, в който се признава,
че „децата имат право на достъпно и висококачествено образование и грижи
в ранна детска възраст“, през май 2019 г. Съветът одобри препоръка относно
качествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст[3]. В
израз на нарастваща загриженост за средното образование, препоръките се
съсредоточават и върху насърчаването на общите ценности, приобщаващото
образование и европейското измерение на преподаването (май 2018 г.)[4],
автоматичното взаимно признаване на квалификациите и периодите на учене
в чужбина (ноември 2018 г.)[5], подобряването на преподаването и изучаването
на езици (май 2019 г.)[6] и последно върху стратегическа рамка за европейско
сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на
европейското пространство за образование и отвъд него (февруари 2021 г.)[7].
ЕС стартира и инициативата за европейски университети и подкрепя въвеждането
на европейската студентска карта[8].

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент винаги се е застъпвал за тясно сътрудничество между
държавите членки в областта на образованието и обучението и за насърчаване
на развитието на европейското измерение на политиките на отделните държави
членки в областта на образованието. Той участва активно в цикъла политики,
свързани с „Образование и обучение 2020“.
А. „Еразъм“
В своята резолюция от 14 септември 2017 г. Парламентът призна изключително
положителния ефект от програмата „Еразъм+“. Той подчерта, че новата програма
следва да бъде по-отворена и достъпна и насочи вниманието към някои
трудности при признаването на кредитите по Европейската система за трансфер
и натрупване на кредити (ECTS). Той призова за създаването на европейска
студентска електронна карта, която да предоставя на студентите достъп до услуги
в цяла Европа. Членовете на ЕП подчертаха необходимостта от насърчаване на

[3]OВ C 189, 5.6.2019 г., стр. 4.
[4]ОВ C 195, 7.6.2018 г., стр. 1.
[5]ОВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 1.
[6]OВ C 189, 5.6.2019 г., стр. 15.
[7]OВ C 66, 26.2.2021 г., стр. 1.
[8]За повече информация вж. информационен фиш 3.6.4 относно висшето образование.
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активното гражданство, гражданското образование и европейската идентичност
чрез тази програма. На 13 март 2019 г., в контекста на излизането на
Обединеното кралство от ЕС, Парламентът прие също така резолюция относно
продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата
„Еразъм+“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.
През декември 2020 г. Парламентът и Съветът постигнаха предварително
споразумение относно програмата „Еразъм+“ за периода 2021–2027 г., която
разполага с бюджет от над 26 милиарда евро (спрямо 14,7 милиарда евро през
предходния период). През този период програмата следва да увеличи участието
на хора с по-малко възможности, например поради увреждане, географска
отдалеченост или бедност. „Еразъм +“ ще подпомага ученето през целия живот
за възрастни учащи се. Административните формалности ще бъдат опростени
и достъпът до структурните фондове ще бъде възможен чрез „Печат за високи
постижения“ за проекти, които не са избрани по програмата. На последно място,
програмата ще допринесе за постигането на целите на Съюза в областта на
климата чрез мерки за намаляване на своя климатичен отпечатък.
Б. Образование и заетост
Комисията по култура и образование (CULT) и комисията по заетост и социални
въпроси (EMPL) изготвиха съвместен доклад по собствена инициатива относно
съобщението на Комисията относно „Програмата за нови умения за Европа“.
Парламентът прие съответната резолюция на 14 септември 2017 г.[9] В нея се
призовава за цялостен подход към образованието и развитието на умения, като
държавите членки се призовават да се съсредоточат не само върху уменията
за намиране на работа, но и върху други умения, които са от значение за
обществото.
Комисията по култура и комисията по заетост и социални въпроси изготвиха
също така законодателен доклад относно предложението на Комисията за
актуализиране на рамката „Европас“. Новата рамка „Европас“ беше приета на
18 април 2018 г. с Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета.
Освен това в своята позиция относно предложението за Европейска година
на младежта (2022 г.) Парламентът настоя, че Годината на младежта следва
да увеличи усилията за предоставяне на възможности на младите хора да
придобият съответни знания и умения и по-добро разбиране на тяхната работна
среда.
В. Други конкретни области
Парламентът се интересува живо и от съобщенията на Комисията, насочени
към специфични области на образованието и обучението. Примерите за
това включват резолюцията на Парламента от 15 април 2014 г. относно
новите технологии и образователните ресурси със свободен достъп, от
8 септември 2015 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество
чрез образование и обучение, от 12 септември 2017 г. относно академичното
продължаващо и дистанционно образование като част от европейската стратегия

[9]ОВ С 337, 20.9.2018 т., стр. 135.
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за учене през целия живот, от 12 юни 2018 г. относно модернизирането на
образованието в ЕС и от 11 декември 2018 г. относно образованието в цифровата
ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработването на политиката
на ЕС, и от 11 февруари 2021 г. относно Европейската програма за умения. И
накрая в резолюцията си от 25 март 2021 г. относно определянето на политика
в областта на цифровото образование, Парламентът изрази също позицията
си по съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие в областта на
цифровото образование за 2021—2027 г. Приспособяване на образованието и
обучението към цифровата ера“ (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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