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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение 
за подкрепа на стратегията „Европа 2020“
(2010/2234(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юли 2008 г., озаглавено 
„Обновена социална програма: Възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-
ви век“ (COM(2008) 412),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 юни 2010 г., озаглавено „Нов 
импулс за европейското сътрудничество в професионалното образование и 
обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 ноември 2009 г., озаглавено 
„Ключови умения в променящ се свят” (COM(2009)0640),

– като взе предвид осемте ключови умения, изложени в Препоръка 2006/962/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., озаглавена „Ключови 
умения за учене през целия живот – eвропейска референтна рамка“,

– като взе предвид предложението за препоръка на Европейския Парламент и на 
Съвета за създаване на Европейска система за трансфер на кредити в 
професионалното образование и обучение (ECVET) (COM(2008)180) от 9 април 
2008 г.,

– като взе предвид 10-годишната работна програма „Образование и обучение 2010 г.” 
и последващите съвместни междинни доклади относно постигнатия напредъка по 
отношение на нейното прилагане,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 април 2009 г., озаглавено 
„Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния 
потенциал - Обновен отворен метод на координация за справяне с 
предизвикателствата и възползване от възможностите, стоящи пред младежта“ 
(COM(2009)0200),

– като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно стратегията на ЕС за 
инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал1,

–  като взе предвид резолюцията на Съвета от 27 ноeмври 2009 г. относно обновена 
рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Младежта в движение“ -
Инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с цел постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския съюз“ (COM(2010) 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0166.
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477), 

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно 
стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението 
(„Образование и обучение 2020“), 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2009 г. относно оценката на 
настоящата рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта и 
относно перспективите пред обновената рамка (9169/09),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for 
Europe“)“ (COM(2010)0245),

– като взе предвид резолюцията на Съвета от 15 ноември 2007 г. относно нови умения 
за нови работни места,

– като взе предвид резолюцията си от 18 май 2010 г. относно ключови умения в 
променящ се свят: изпълнение на работната програма „Образование и обучение 
2010 г.“1,

– като взе предвид резолюцията си от 18 декември 2008 г. относно предоставяне на 
обучение през целия живот за знание, творчество и иновации – прилагане на 
работната програма „Образование и обучение 2010 г.“2,

– като взе предвид проучването на CEDEFOP по темата „Ръководство за изграждане 
на професионална кариера: компетенции за практикуване и пътища за 
квалификация в Европа“ от март 2009 г.,

– като взе предвид проучването на CEDEFOP по темата „Умения за бъдещето на 
Европа: изпреварващо предвиждане на потребностите от професионални умения“ от 
май 2009 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010) 
2020),

като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно 
компетентностите в подкрепа на ученето през целия живот и инициативата „Нови 
умения за нови работни места“,

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 
„Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и 
обучение (ECVET) –  система за трансфер, натрупване и признаване на резултати 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0164.
2 ОВ C 45E, 23.2.2010 г., стр. 33.
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от обучение в Европа“ (SEC(2006) 1431), от 31 октомври 2006 г.,

– като взе предвид резултатите от разискванията в Съвета от 5 декември 2008 г. 
относно заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на 
държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно бъдещите приоритети 
за засилено европейско сътрудничество в областта на професионалното образование 
и обучение (16459/08),

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни
2009 г. за въвеждане на Европейска кредитна система за професионално 
образование и обучение (ECVET),

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 
2009 г. относно създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на 
качество в професионалното образование и обучение, 

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 
2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия 
живот, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 21 ноември 2008 г. относно 
мобилността на младите хора; 

– като взе предвид препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 
декември 2006 година относно ключовите умения за учене през целия живот,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 2007 г ., озаглавено 
„Съгласувана рамка от показатели и модели за сравнение относно проследяване на 
напредъка при изпълнението на целите от Лисабон в областта на образованието и 
обучението“ (COM(2007)61), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 септември 2006 г., озаглавено 
„Ефективност и справедливост на европейските системи за образование и обучение“ 
COM(2006)481),

– като взе предвид проучването „Насочване към пазара на труда на младежите от 
рискови групи чрез учене“ („Guiding at-risk youth through learning to work“), Cedefop, 
Люксембург, 2010 г.,

– като взе предвид доклада „Тенденции към по-силна обвързаност на заетостта в 
Европа със знанията и уменията“ („Beschäftigung in Europa soll wissens- und 
kompetenzintensiver werden”), Cedefop, февруари 2010 г.,

– като взе предвид краткия доклад „Каква трябва да е квалификацията? Неравенства в 
областта на квалификацията в Европа“ („Die richtige Qualifikation? 
Qualifikationsungleichgewichte in Europa“), Cedefop, юни 2010 г., 

– като взе предвид документа „Работа и напредване на възрастта“ на Cedefop, 
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Люксембург, 2010 г., 

– като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които се отнасят до образованието, професионалната 
квалификация, младежта и спорта,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси, както и 
становището на комисията по култура и образование (A7-0000/2010),
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А. като има предвид, че безработицата сред младите хора е едно от най-неотложните 
предизвикателства в Европа и се преследва целта за намаляване на дела на 
преждевременно напусналите училище до под 10%,

Б. като има предвид, че на фона на демографските промени по-дългият и разнообразен 
професионален живот ще стане нещо подразбиращо се и само ученето през целия 
живот може да осигури участие в пазара на труда,

В. като има предвид, че ориентираното към индивидуалните потребности на учещите 
професионално образование и обучение е от особено значение и по-специално по 
отношение на някои специфични групи лица, като мигранти, хора с увреждания и 
преждевременно напусналите училище дава възможност за по-добра интеграция,

1. признава значението на професионалното образование и обучение и изтъква 
важността на участието и сътрудничеството от страна на всички действащи лица; 
подчертава, че това е ключов фактор за постигането на успех;

2. приветства мерките на Комисията, с които се цели да има по-малко препятствия и 
повече прозрачност и съпоставимост при признаването в рамките на отделните 
образователни системи и помежду им;

3. призовава държавите-членки да гарантират, че професионалното образование и 
обучение ще се ориентира в по-голяма степен към потребностите на пазара на 
труда;

4. призовава засилването на подхода към ученето, насочен към резултатите, и 
разширяване на признаването на неформално придобитите умения (skills),

Обучение

5. призовава държавите-членки да осигурят висококачествено предлагане на 
образование, насочено към обучение в процеса на работа;  

6. призовава за по-балансиран избор на професия при момчетата и момичетата; 

7. призовава за институционализиран диалог между всички участници, за да се 
гарантира качеството на професионалното образование и неговата насоченост към 
пазара на труда;

8. приветства целта на стратегията „ЕС 2020“ системите за професионално 
образование да бъдат насочени към креативност, новаторство и предприемаческо 
мислене, а самонаемането да се разглежда като възможност за професионално 
развитие; 

9. призовава държавите-членки да отчитат по-дългите и неравномерни професионални 
биографии в бъдеще чрез предаване на умения, съобразени със сферата на труда; 
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Продължаващо професионално образование и обучение (продължаващо ПОО)

10. призовава държавите-членки да отчитат нарастващите потребности от 
продължаващо образование и обучение, осигуряващо квалификация, и да подкрепят 
работещите при планирането на подходящо продължаващо образование и обучение 
чрез консултативни органи; призовава работодателите да дават възможност за 
допълнителна квалификация; 

11. призовава Комисията да разработи инструмент (План за учене през целия живот), 
който насърчава работодателите да следват целта за учене през целия живот по 
собствена инициатива и редовно да проверяват каква квалификация е необходима за 
по-нататъшно успешно участие на пазара на труда; 

12. подчертава значението на едно леснодостъпно, гъвкаво и индивидуално 
продължаващо професионално образование и обучение за хора на различни стадии 
от живота; 

13. призовава държавите-членки в рамките на продължаващото професионално 
образование и обучение и на ученето през целия живот да залагат в по-голяма 
степен на използването на учебни програми онлайн, за да допринесат по този начин 
за балансирано разпределяне на професионалните и семейните задължения в 
семействата; 

Качество и ефикасност на професионалното образование и обучение

14. призовава държавите-членки да създадат по-добри възможности за придобиване на 
квалификация от страна на обучаващите и да поставят основите за насърчаващо 
съвместно и взаимно обучение; 

15. изтъква концентрирането върху ключовите умения в професионалното образование 
и обучение, чието насърчаване трябва да продължава и извън обучението в процеса 
на работа;

16. призовава професионалните училища и висши учебни заведения също да могат да 
развиват дейност в областта на продължаващото образование и обучение, по-
специално висшите учебни заведения за повишаване на квалификацията на 
специалисти, особено за професии в областта на математиката, информатиката, 
естествените науки и техниката; посочва обаче, че не трябва да се стига до 
нарушаване на правилата на конкуренцията с частни организации;

Предложения за определени групи лица

17. призовава държавите членки по отношение на професионалното образование и 
обучение в особена степен да вземат предвид индивидуалните потребности на 
нискоквалифицираните работници, учащите с миграционен произход, безработните 
и лицата с увреждания;

18. призовава държавите членки да създадат възможности за преход за младежи без 
завършено образование или с ниско образователно равнище, за да направят 
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възможно започването на работа; предвид наболелия характер на проблема 
призовава за пилотен проект за борба с безработицата сред младежта, който да 
подпомага държавите членки при изграждането на мрежи, свързващи училищата, 
предприятията, институциите, полагащи грижи за младежта, и младите хора;

Гъвкавост и мобилност

19. приветства идеята трансграничната мобилност да се превърне във избираем елемент 
от професионалното образование и обучение; 

20. призовава държавите членки да улеснят признаването на неофициалните и 
неформалните форми на обучение;

21. приветства предложението на Комисията да организира предлагането на 
образование под формата на модули; призовава обаче за ясно дефиниране на 
отделните модули и за създаване на сравнителни критерии; 

22.  изразява убеждение, че предложените в стратегията „Европа 2020“ партньорства 
между заинтересованите страни в сферата на професионалното образование и 
обучение са предпоставка за ефективност и обвързаност с пазара на труда; 

23. призовава държавите-членки в хода на професионалното образование и обучение да 
следят за придобиването на знания по чужди езици; 

Сътрудничество на европейски и международно равнище в областта на 
професионалното образование и обучение

24. приветства насърчаването чрез Процеса от Копенхаген развитие на общи 
референтни инструменти (Еворопас, Европейската квалификационна рамка, 
Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и 
обучение и Европейската референтна рамка за гарантиране на качеството на 
професионалното образование и обучение) и подкрепя последователното въвеждане 
и развитие на тези инструменти;

25. призовава държавите членки да опростят процедурите за признаване на 
чуждестранните професионални квалификации, които дават възможност дадени 
професионални умения да бъдат доказвани не само чрез официални удостоверения, 
но и посредством изпитателен срок, теоретически и практически изпити, както и 
чрез оценка от вещи лица;

Финансиране

26. призовава Комисията да направи необходимите промени в Европейския социален 
фонд, в цялостната Програма за учение през целия живот и в програмата „Еразъм“ 
за млади предприемачи, за да могат да се заделят средства за финансирането на 
специфичните за образованието и обучението проекти, както и за борбата с 
безработицата сред младежта и за обучението на възрастни хора на територията на 
целия Съюз, както и да се улесни достъпът до тези средства ; 
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27. призовава държавите-членки за обучението да насърчават система от ваучери от 
средства на ЕСФ, която да позволи дори на хората с нисък доход да използват 
предложенията за преквалификация;

28. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Възможността и способността да се учи и работи в международна среда е важна 
предпоставка за успешен професионален живот в условията на глобалната икономика. 
Засилва се търсенето на кадри, които притежават мобилност, гъвкавост и 
международен опит. 

По отношение на изброените в стратегията “Европа 2020” ключови фактори за 
интелигентен растеж (насърчаване на знанията, иновациите и образованието, както и на 
дигиталното общество), устойчив растеж (производство, използващо ресурсите 
ефективно, съчетано с повишаване на нашата конкурентоспособност) и приобщаващ 
растеж (повишаване на заетостта, осигуряване на квалификация и борба срещу 
бедността), още в областта на професионалното образование и обучение следва да се 
предприемат практически стъпки на равнището на ЕС и на държавите-членки, така че 
да бъде вдъхнат живот на стратегията.

Въпреки тежките последици, които икономическата криза оказва върху европейския 
пазар на труда, може да се очаква, че през следващите десет години, поне постепенно, 
ръстът на заетостта в Европа ще се възстанови. Съгласно актуалните прогнози на 
Cedefop за предлагането и търсенето на умения в Европа, броят на новооткритите 
работни места ще бъде около 80 милиона до 2020 г.1

Въз основа на предварителните оценки може да се предположи, че нарастването на 
търсенето на квалифициран труд ще се задържи. Промените в промишлеността и 
технологиите засилват нуждата от работници с високо и средно равнище на умения, за 
сметка на ниско квалифицираните работници.

Особено що се отнася до младите хора, трябва да бъдат предприети бързи действия. 
Продължаващото нарастване на безработицата сред младежта е едно от най-
неотложните предизвикателства в Европа.  
Младите работници са не само по-често безработни в сравнение с техните по-възрасти 
колеги, но обикновено по-често заемат несигурни и временни длъжности с по-ниско 
заплащане и по-слабо социално осигуряване.  Държавите-членки трябва да приемат 
целенасочени политически стратегии за борба с безработицата сред младежта, като 
отчитат специфичните национални обстоятелства и нужди. Набелязаните в рамките на 
стратегия “Европа 2020” цели, а именно намаляване под 10 % на учениците, които не 
завършват училище, във всеки випуск и предоставяне на възможност на 40% от 
младежите да завършат висше образование, трябва да бъдат постигнати чрез 
конкретни, креативни и ефикасни мерки.

Предприятията все по-силно насърчават предложения в областта на образованието и 
обучението, които са тясно свързани с практиката и ясно ориентирани към намирането 
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на решения. За тях са важни действителните умения и знания, които внасят в работната 
среда лицата, завършили курс на професионално обучение или образование. 

Необходимо е в рамките на процеса на обучение да се постави ясно ударение върху 
постигането на резултати . Също така двете инициативи, разработени в рамките на 
Процеса от Копенхаген – Европейската квалификационна рамка и Европейската 
система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, ще 
определят в голяма степен посоката на европейската политика в следващите няколко 
години. Те вече дават импулси за реформи в някои от националните системи за 
професионално образование в ЕС. По отношение на съпоставимостта на системите за 
образование и обучение в държавите-членки на ЕС, вниманието трябва да се насочи 
към премахване на препятствията, засилване на прозрачността и въвеждането на 
критерии за съпоставимост между различните образователни системи. Целите и 
инициативите на европейската политика в областта на образованието се нуждаят от 
подкрепата на всички участници в сферата на професионалното обучение. Те също така 
се нуждаят от изпробване при реални условия и в много аспекти трябва да бъдат 
конкретизирани.

Предвид нарастващите потребности за по-нататъшно обучение, на фона на 
демографските промени, и необходимостта от участие в процеса на обучение през 
целия живот, на работниците трябва да бъде дадена възможност сами да определят и 
планират своите потребности от по нататъшно обучение. Това може да се осъществи 
чрез бюра за консултации относно по-нататъшното обучение

Освен това от наличните средства на ЕСФ, на Програмата за обучение през целия 
живот като цяло, както и от програмата „Еразъм“ за млади предприемачи трябва да се 
създадат по-широки, опростени и лесно достъпни възможности за финансиране за 
лицата, намиращи се в различни етапи от живота си, както и за специфични групи лица, 
за достъп до професионално образование и обучение.

Финансиране от ЕСФ може да бъде използвано за финансиране и на система от 
ваучери, която да позволява на лицата с ниски доходи да участват в курсове на 
обучение, които подобряват шансовете им за намиране на работа. По този начин могат 
съвсем целенасочено да бъдат привлечени хора за обучение през целия живот. Създава 
се конкуренция между институциите, предлагащи обучение, защото гражданите ще 
могат сами да решават кое предложение отговаря най-добре на техните нужди.

Условие за постигането на тези цели е дългосрочното отдаване на политически и общ 
приоритет на професионалното образование и обучение. За реализацията на тези цели е 
задължително участието и наличието на ангажимент от всички заинтересовани страни –
от институциите на ЕС, от държавите членки и в не по-малка степен от регионалните и 
местните участници.

Трябва да гарантираме, че работната сила на Европа ще получи възможност за 
приспособяване към икономическите изисквания. Вземащите политически решения 
трябва да направят необходимото хората да получат възможност да повишават и 
разширяват своята квалификация. Целите на допълнителната квалификацията не трябва 
да се ограничават до подпомагане на хората при намирането на по-добро работно 
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място. Тя трябва да им даде възможност да формират работните места на бъдещето и 
по този начин допринасят активно за изграждането на една иновативна икономика.


