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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно "Обучението за възрастни: никога не е твърде късно да се учи"
(2007/2114(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Обучението за възрастни: 
никога не е твърде късно да се учи" (COM(2006)0614),

– като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 
15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия 
живот1,

– като взе предвид препоръката си от 26 септември 2006 г. относно ключовите умения 
за обучението през целия живот2, 

– като взе предвид резолюцията си от 23 март 2006 г. относно демографските 
предизвикателства и солидарността между поколенията3,

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет в 
Лисабон на 23 и 24 март 2000 г.,

– като взе предвид членове 149 и 150 от Договора за ЕО,

– като взе предвид резолюцията си от ... септември 2007 г. относно производството и 
развитието на статистически данни за образованието и обучението през целия 
живот4,

– като взе предвид резолюцията си от ... септември 2007 г. относно създаването на 
Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот5,

– като взе предвид резолюцията си от ... септември 2007 г. относно ефективността и 
справедливостта  на европейските системи за образование и обучение6,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на 
комисията по заетост и социални въпроси и комисията по правата на жените и 
равенството между половете (A6-0000/2007),

А. като има предвид, че обучението за възрастни се превръща в политически приоритет 
и се нуждае от конкретни и подходящи програми, популярност, достъп и ресурси,

  
1 ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
2  ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.
3 Приети текстове, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, ІІ септемврийска сесия, 2007 г.
5 A6-0245/2007, ІІ септемврийска сесия, 2007 г.
6 A6-0326/2007, ІІ септемврийска сесия, 2007 г.
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Б. като има предвид, че образованието и обучението са ключови фактори за постигане 
на целите на Лисабонската стратегия за повишаване на икономическия растеж, 
конкурентоспособността и социалната интеграция,

В. като има предвид, че в обучението през целия живот ще е необходимо да участват 
допълнителни 4 милиона възрастни, за да се достигне коефициента на участие, 
договорен от държавите-членки в рамките на процеса "Образование и обучение до 
2010 г.",

Г. като има предвид, че инвестирането в образование за възрастни повишава 
социалната и културна възвръщаемост под формата на повишено лично 
благосъстояние и удовлетвореност, и активна гражданска позиция,

Д. като има предвид, че осигуряването на съществен принос за обучението за възрастни 
чрез придобиване на ключови умения има съществено значение за способността за 
трудова заетост и мобилността на пазара на труда, и за социалната интеграция,

Е. като има предвид, че са необходими надеждни данни за следене на многостранността 
на обучението за възрастни и за разработване на политики, 

Ж. като има предвид, че информацията и достъпът до системи за обучение за възрастни 
силно се различават в отделните държави-членки,

З. като има предвид, че признаването и утвърждаването на официалното, 
неофициалното и неформалното обучение съставляват крайъгълен камък в една 
стратегия за цял живот,

И. като има предвид, че неотложно трябва да се установи връзка между обучението за 
възрастни и Европейската квалификационна рамка и да се повиши нейния 
потенциал по отношение на ключовите умения, както и социалните и лични умения.

1. приветства предложението на Комисията за план за действие за обучение за 
възрастни;

2. признава, че следва да се предприемат мерки на различни равнища за 
популяризиране, укрепване и установяване на нарастването на култура на 
обучение, особено за възрастни;

3. настоятелно призовава държавите-членки да въведат култура на обучение през 
целия живот, като първостепенно се съсредоточат върху образованието и 
обучението за възрастни чрез осъществяване на политики и действия, насочени към 
популяризиране на придобиването на знания и повишаване на неговата 
привлекателност и достъпност, и към повишаване на квалификацията;

Повишаване на мотивацията (за участие в обучение за възрастни) 

4. настоятелно призовава към по-добро популяризиране на образованието за 
възрастни с цел мотивиране на повече хора да участват в такова образование; 
счита, че образованието за възрастни следва да играе ключова роля в политиките за 
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популяризиране на обща култура на обучение чрез медийни кампании, 
информационни, насочващи и консултантски услуги, и по-специално осигуряване 
на информация, насоки и консултантски услуги за групи в неравностойно 
положение;

5. изразява съгласие, че специалните телефонни линии и уебсайтове са много 
успешно средство за популяризиране на образованието за възрастни и следва да 
бъдат насочени главно към лица с ниска квалификация и възрастни хора; 

Статистически данни  

6. счита, че са необходими съпоставими статистически данни за разработването и 
проследяването на политики в областта на обучението за възрастни, както и за 
предоставянето на указания и насоки за интегрираната Програма за обучение през 
целия живот; 

7. счита, че трябва да подкрепя европейското проучване на образованието за 
възрастни като средство за събиране на съпоставима информация за образованието 
за възрастни и едновременно с това за популяризиране на общи понятия;

8. призовава европейските институции и държавите-членки да насърчават обмяната 
на добри практики;

Съчетаване на професионален и семеен живот и обучение през целия живот, и 
неговото ефективно осигуряване

9. изтъква, че съчетаването на семеен и професионален живот и обучение през целия 
живот изисква не само по-голяма гъвкавост при управлението на време и 
пространство, но и социални, икономически и данъчни стимули за насърчаване на 
достъпа на възрастни до учебни и образователни програми; 

10. подчертава необходимостта от по-добро използване на новите технологии и в тази 
връзка отбелязва, че следва да се насърчава развитието на достъпа до интернет с 
оглед насърчаване на нови източници на знания и методи за обучение, като 
например програми за дистанционно обучение;

11. обръща внимание на необходимостта от разширяване на мрежата от обществени и 
частни детски заведения и от приобщаване на работодателите, които биха могли да 
осигуряват ведомствени детски заведения; 

Солидарност между поколенията (срещу "гетото за възрастни хора") и 
междукултурна солидарност

12. припомня, че демографската промяна ще изправи държавите-членки пред сложен 
набор от взаимно свързани предизвикателства и че нашите общества ще трябва да 
развият нови форми на солидарност между поколенията;

13. поради това предлага да се усъвършенства предаването на знания, умения и опит, 
по-специално от по-възрастни лица, под формата на наставнически схеми в 
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подкрепа на различни предприемачески и занаятчийски дейности; счита също, че е 
важно такива наставници да са свързани в мрежа, чрез която да могат да обменят 
информация;

14. подчертава значението на "подход за семейно обучение", при който родителите са 
мотивирани да се върнат към обучението поради желанието си да помагат на 
децата си да се справят добре в училище;

15. подкрепя разработването на доброволчески програми от гледна точка на ролята, 
която те изпълняват за солидарността между поколенията и признаването на опита 
и квалификацията; 

16. изтъква необходимостта, в рамките на мобилността и социалното сближаване, от 
предоставяне, особено на имигранти, на гъвкави възможности за образователни и 
учебни програми, както и на подходящи условия за тяхното осъществяване;

Значението на езиковото обучение и специфични потребности на "рисковите 
групи"

17. счита създаването на национални и местни центрове за оказване на подкрепа на 
имигранти за ключов инструмент за предоставяне на полезна информация и 
разяснения по въпроси, свързани с пълното интегриране на мигрантите в 
обществото; 

18. отново заявява значението на предоставянето на по-голяма подкрепа за езикови 
курсове, особено предназначените за имигранти;

19. подкрепя идеята за създаване на "Проверки на уменията" за имигранти, лица с 
ниска квалификация и лица с увреждания; счита, че, освен икономическите ползи 
от такива "проверки на уменията", те могат да допринесат и за намаляване на 
расизма, ксенофобията, дискриминацията и социалното изключване; 

Достъп до висше образование

20. счита, че достъпът до висше образование следва да обхваща по-широк кръг от хора, 
включително възрастни с професионален опит и по-възрастни лица;

21. изтъква необходимостта от модернизиране на гимназиалните училищни системи с 
цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, гъвкавост, достъпност и 
ефективност; 

Повишаване на качеството, педагогиката и разнообразието на предлаганото 
обучение 

22. подчертава необходимостта от висококачествен персонал, работещ в областта на 
образованието за възрастни; счита, че следва да се предоставя подкрепа за 
специфични програми за преподаватели, занимаващи се с обучение на възрастни, и 
насърчава създаването на програми за университетски степени, водещи до 
придобиване на дипломи в областта на образованието за възрастни;
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23. подкрепя действия, насочени към повишаване на предаването на умения и 
мобилността в областта на обучението за възрастни, като например:

а) прилагането и разширяването на Европейската квалификационна мрежа и 
EUROPASS;

б) признаването и утвърждаването на основни умения, ключови способности, 
официални, неофициални и неформални квалификации и образование, за да се 
гарантира прозрачност по отношение на резултатите от обучението, с което да 
се улесни признаването на учебните постижения и прехода между различни 
учебни направления;

Финансиране

24. призовава за широко разпространение на практиката за финансиране и 
организиране на обучение от работодателите за техните служители и оказване на 
подкрепа за такива работодатели чрез предоставяне на данъчни облекчения , тъй 
като квалификацията и уменията на служителите са ключов аспект на 
новаторството, производителността и конкурентоспособността;

25. настоятелно призовава за съгласуваност, сътрудничество, ефективност и 
прозрачност между законодателни мерки и институционалните рамки, мрежи и 
партньорства на органи или сдружения, свързани с обучението за възрастни, 
посредством използването на местни, регионални, национални и европейски 
(публични или частни) финансови средства;

26. счита, че е важно да се предлагат финансови стимули, които да позволяват на 
хората свободен достъп до обучение и образование и до произтичащите от това 
ползи; посочва, че тези финансови стимули биха могли да бъдат под формата на 
данъчни облекчения, надбавки, безвъзмездни средства, съвместно финансиране или 
намаления на разходите за данъчно облагане или социално осигуряване за 
работодателите, създаващи подходящи работни условия за обучение на възрастни; 

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите-членки.
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EXPLANATORY STATEMENT

In October 2006 the Commission published the Communication "Adult Learning: It's never 
too late to learn" and is now working on the "Adult Learning Action Plan, 2007" foreseen to 
be adopted end of September beginning of October. The Communication highlights the vital 
contribution of adult learning to employability and mobility in a modern labour market and to 
social inclusion.

The scale of current economic and social change, the rapid transition to a knowledge-based 
society and demographic changes resulting from an ageing population in Europe are all 
challenges which demand a new approach to education and training, within the framework of 
lifelong learning. 

Education and training can no longer be confined to school and post school years it needs to 
be updated and extended throughout working life; it is a life-long and wide process.  
Education and especially adult learning contribute to personal growth, self-esteem, active 
citizenship, social inclusion and intercultural dialogue.  

The European Union is already reaching a significant number of its citizens directly through 
its education and training programmes but with big differences of participation among 
Member States.

Adult learning agenda needs to be pushed forward. Adult participation in education and 
training is not enough if the EU wishes to reach the benchmark goal of 12.5% participation in 
adult learning by 2010.

The rapporteur approves the progressive approach adopted by the Commission, and supports 
the ongoing work of the future Action Plan by considering the following challenges:
a) Lift the barriers to participation. Participation in education and training remains limited. 
MS should introduce high-quality guidance and information systems, as well as targeted 
financial incentives for individuals and support for local partnerships. 

b) Ensure the quality of adult learning. To ensure the quality of adult learning special 
attention has to be paid to the various dimensions of quality with a special attention to staff 
development, quality assurance mechanisms and methods and materials. 
c) Introduce systems that recognise and validate learning outcomes. MS are invited to link 
these systems to their National Qualification Frameworks, within the context of the European 
Qualification Framework. 

d) Invest in the ageing population and migrants. MS should invest in older people and 
migrants, through education and training that matches the needs of the learner, while raising 
awareness about the important role of migrants and older people in European society and 
economy,

e) Be in a position to measure progress. Reliable data, with appropriate indicators and 
benchmarks, are essential for evidence-based policy-making. The quality and comparability 
of data must continue to be improved.
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The rapporteur considers that the Communication is coming in the right time and the action 
plan is promising and believes that measures should be taken at several levels in order to 
promote, reinforce and establish the growth of a learning culture, especially for adults. 

The rapporteur refers to these measures throughout the report, referring good practices in the 
Member States and also by proposing actions that could be taken on board. 

The measures focus, mainly, at the level of:
1. Motivation 
2. Statistics   
3. Reconciliation of working and family life, lifelong learning and effective delivery
4. Intergenerational solidarity and intercultural solidarity
5. Importance of learning languages and specific needs of «groups at risk»
6.  Access to higher education 
7. Improving quality, pedagogy and variety of provision 
8. Financing

The rapporteur underlines the idea that Adult learning is a vital component of lifelong 
learning and a very complex sector. Adults need to connect learning to their knowledge, 
experiences and to their cultural background. Adult learning has to be applicable to their 
responsibilities to be of value to them, to the individual.

Is therefore necessary to strike all these measures as soon as possible, adult learning has 
become more and more important in an era were the globalisation, demographic challenges 
economic and social changes in Europe call for a greater adaptation of qualifications and 
skills in private, social and working lives.


