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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om "Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at lære"
(2007/2114(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse "Voksenuddannelse: Det er aldrig for sent at 
lære" (KOM(2006)0614),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. 
november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. december 2006 om 
nøglekompetencer for livslang læring2,

– der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om de demografiske udfordringer og 
solidariteten mellem generationerne3,

– der henviser til Formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Lissabon den 23.-
24. marts 2000, 

– der henviser til EF-traktatens artikel 149 og artikel 150,

– der henviser til sin beslutning af … september 2007 om udarbejdelse og udvikling af 
statistikker over uddannelse og livslang læring4,

– der henviser til sin beslutning af … september 2007 om etablering af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer (EQF) for livslang læring5,

– der henviser til sin beslutning af … september 2007 om effektivitet og lige muligheder for 
alle i de europæiske uddannelsessystemer6

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at voksenuddannelse er blevet en politisk prioritet, som kræver konkrete 
og hensigtsmæssige programmer, synlighed, tilgængelighed og ressourcer,

B. der henviser til, at almen uddannelse og erhvervsuddannelse er faktorer, der er afgørende 
for at nå Lissabon-strategiens mål om stigende økonomisk vækst, konkurrenceevne og 

  
1 EUT L 327 af 24.11.2006, s. 45.
2 EUT L 394 af 30.12.2006, s. 10.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, mødeperiode september II 2007.
5 A6-0245/2007, mødeperiode september II 2007.
6 A6-0326/2007, mødeperiode september II 2007.
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social integration. 

C. der henviser til, at der for at nå op på den deltagelseskvote, som medlemsstaterne har 
fastsat som referenceramme i forbindelse med arbejdsprogrammet for uddannelse og 
erhvervsuddannelse 2010, skulle deltage yderligere 4 mio. voksne i livslang læring.

D. der henviser til, at investeringer i voksenuddannelse medfører større nyttevirkning på det 
sociale og kulturelle plan i form af større personligt velbefindende og tilfredshed og aktiv 
deltagelse i civilsamfundet,

E. der henviser til, at voksenuddannelsens bidrag via erhvervelse af nøglekompetencer er 
vigtig for beskæftigelsesegnethed og mobilitet på arbejdsmarkedet og for social 
integration,

F. der henviser til, at der er behov for pålidelige data for at få et samlet overblik over alle 
aktiviteter inden for voksenuddannelse og for at udforme politikker,

G. der henviser til, at informationerne og adgangen til systemer for livslang læring er meget 
forskellige fra medlemsstat til medlemsstat,

H. der henviser til, at anerkendelse og validering af formel, ikke-formel og uformel læring er 
en hjørnesten i strategien for livslang læring,

I. der henviser til, at det er af allerstørste betydning at knytte voksenuddannelse sammen 
med den europæiske referenceramme for kvalifikationer og øge dens muligheder med 
hensyn til nøglekompetencer såvel som sociale og personlige kompetencer,

1. glæder sig over Kommissionens forslag til en handlingsplan for voksenuddannelse;

2. erkender, at der bør træffes foranstaltninger på forskellige planer med henblik på at 
fremme, styrke og skabe vækst i en uddannelseskultur, især for voksne;

3. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre en kultur for livslang læring, hvor 
der hovedsageligt lægges vægt på almen uddannelse og erhvervsuddannelse for voksne
ved at gennemføre politiske foranstaltninger og aktioner, der tager sigte på at fremme 
opnåelse af viden og gøre viden attraktiv og tilgængelig og ved at ajourføre 
kvalifikationerne;

Forbedring af motivation (til deltagelse i voksenuddannelse)

4. opfordrer indtrængende til øget fremme af voksenuddannelse for at motivere flere 
mennesker til at påbegynde en sådan uddannelse; mener, at voksenuddannelse bør spille 
en central rolle i politikker til fremme af en generel kultur for læring via mediekampagner, 
information, vejlednings- og rådgivningsservice og især information, vejlednings- og 
rådgivningsservice for forfordelte grupper;

5. er enig i, at særlige telefonlinjer og websider er meget vellykkede midler til at fremme
voksenundervisning, og at disse hovedsageligt bør tage sigte på lavt uddannede og ældre;

Statistiske data
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6. mener, at sammenlignelige statistiske data er nødvendige for at udvikle og kontrollere
politiske foranstaltninger inden for voksenuddannelse og for at give henvisninger om og 
retningslinjer for det integrerede program for livslang læring;

7. mener, at undersøgelser i forbindelse med europæisk voksenundervisning bør støttes som 
et middel til både indsamling af sammenlignelige informationer om voksenundervisning 
og fremme af fælles koncepter;

8. opfordrer de europæiske institutioner og medlemsstaternes til at tilskynde til udveksling af 
bedste praksis;

Forening af arbejdsliv, familieliv og livslang læring og effektiv undervisning

9. påpeger, at foreningen af familieliv, arbejdsliv og livslang læring ikke kun kræver større 
fleksibilitet med hensyn til inddeling af tid og rum men også kræver sociale, økonomiske 
og skattemæssige incitamenter for at fremme voksnes adgang til programmer for almen 
uddannelse og erhvervsuddannelse;

10. understreger behovet for en forbedret anvendelse af nye teknologier og bemærker i denne 
forbindelse, at udbygningen af adgangen til Internet bør fremmes med henblik på at 
tilskynde til nye videnkilder og indlæringsmetoder, som f.eks. 
fjernundervisningsprogrammer; 

11. henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt at udbrede omfanget af offentlige og 
private børnepasningsfaciliteter og at inddrage arbejdsgiverne, som kunne stille 
børnepasningsfaciliteter i virksomheden til rådighed;

Solidaritet mellem generationerne (mod "ældregettoer") og solidaritet mellem kulturerne

12. minder om, at den demografiske ændring vil stille medlemsstaterne over for en række 
komplicerede indbyrdes forbundne udfordringer, og at vore samfund må udvikle nye 
former for solidaritet mellem generationerne;

13. foreslår derfor en forbedret overførsel af voksnes viden, færdigheder og erfaringer, især 
ældre menneskers, i form af mentorsystemer, der skal tjene som støtte for forskellige 
former for iværksætter- og håndværksvirksomhed; finder det også vigtigt, at sådanne 
mentorer er forbundet via et net, hvor de kan dele og udveksle informationer;

14. understreger betydningen af en "familielæringsstrategi", hvor forældre motiveres til at 
vende tilbage til læring, fordi de ønsker at hjælpe deres børn med at opnå gode resultater i 
skolen;

15. støtter udarbejdelsen af volontørprogrammer med hensyn til den rolle, som de spiller i 
solidariteten mellem generationerne, og anerkendelsen af erfaringer og kvalifikationer;

16. understreger som et led i mobilitet og social samhørighed behovet for at give især 
indvandrere fleksible muligheder for programmer med almen undervisning og 
videreuddannelse såvel som rimelige vilkår for at gennemføre disse;

Betydningen af fremmedsprogsundervisning og "risikogruppers" særlige behov
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17. betragter etableringen af nationale og lokale centrer for støtte til indvandrere som et 
centralt instrument, hvorigennem der kan stilles nyttige informationer til rådighed og 
skabes klarhed i spørgsmål, som vedrører indvandreres fuldstændige integrering i 
samfundet;

18. gentager betydningen af, at der ydes større støtte til sprogkurser, især til de kurser, der 
tager sigte på indvandrere;

19. går ind for tanken om at indføre færdighedsundersøgelser (skills audits) for indvandrere, 
lavt uddannede og handicappede; mener, at sådanne færdighedsundersøgelser ud over, at 
de medfører fordele, også kan bidrage til at mindske racisme, fremmedhad, 
forskelsbehandling og udelukkelse;

Adgang til højere uddannelse

20. mener, at adgang til højere uddannelser bør omfatte en bredere offentlighed, herunder 
voksne med arbejdserfaring og ældre;

21. påpeger, at det er nødvendigt at modernisere gymnasieundervisningssystemerne, hvis de 
skal blive mere konkurrencedygtige, fleksible, tilgængelige og effektive;  

Forbedring af kvalitet, pædagogik og uddannelsestilbud

22. understreger behovet for højtkvalificeret personale, der arbejder inden for 
voksenundervisning, mener, at der bør ydes støtte til særprogrammer for 
voksenundervisere, og tilskynder til, at der oprettes undervisningsprogrammer ved de 
højere læreanstalter, der fører til en eksamen i voksenundervisning; 

23. støtter aktioner, der tager sigte på at forbedre overførslen af kompetence og mobilitet 
inden for voksenundervisning, som f.eks.:

a) gennemførelse og udvidelse af den europæiske referenceramme for kvalifikationer og 
EUROPASS;

b) anerkendelse og validering af grundviden, nøglekompetencer, formelle, ikke-formelle 
og uformelle kvalifikationer og undervisning for at sikre gennemsigtighed med hensyn 
til uddannelsens resultater, hvorved anerkendelsen af indlæringspræstationer og 
overgangen mellem de forskellige indlæringsforløb fremmes;

Finansiering

24. opfordrer til, at fremgangsmåden med arbejdsgivernes finansiering og organisering af 
uddannelsen for deres arbejdstagere bliver almindelig udbredt og ledsages af
skattelempelser, eftersom arbejdstagernes kvalifikationer og færdigheder er et centralt
aspekt i innovation, produktivitet og konkurrenceevne;

25. opfordrer indtrængende til samordning, samarbejde, effektivitet og gennemsigtighed 
mellem lovgivningsforanstaltninger og de institutionelle rammer, net og partnerskaber af 
organer eller sammenslutninger, som er knyttet til voksenundervisning, og som gør brug 
af lokale, regionale, nationale, europæiske (offentlige eller private) finansielle ressourcer;
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26. mener, at det er væsentligt, at der tilbydes finansielle incitamenter, som gør det muligt for 
mennesker at få fri adgang til almen uddannelse og erhvervsuddannelse og de heraf 
følgende fordele; påpeger, at sådanne finansielle incitamenter kunne gives i form af 
skatteincitamenter, tilskud, legater, samfinansiering eller skattenedsættelser eller nedsatte 
sociale sikringsbidrag for arbejdsgivere, der skaber hensigtsmæssige arbejdsvilkår for 
voksenundervisning;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

I oktober 2006 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen om "Voksenuddannelse: Det er 
aldrig for sent at lære", og den arbejder nu på "En handlingsplan for voksenuddannelse 2007", 
som forventes vedtaget i slutningen af september eller begyndelsen af oktober. I meddelelsen 
belyses voksenuddannelsens altafgørende bidrag til beskæftigelsesegnethed og mobilitet på et 
moderne arbejdsmarked og til social integration.

Omfanget af de nuværende økonomiske og sociale ændringer, den hurtige overgang til et 
videnbaseret samfund og de demografiske ændringer, der hidrører fra en aldrende befolkning i 
Europa, er alle udfordringer, som krævet en ny strategi i forbindelse med almen uddannelse
og erhvervsuddannelse inden for rammerne af livslang læring. 

Almen uddannelse og erhvervsuddannelse kan ikke længere begrænses til skolen og årene 
efter skolen. Der er behov for, at den ajourføres og udvides i hele arbejdslivet; det er en 
livslang og omfattende proces. Almen uddannelse og især voksendundervisning bidrager til 
personlig udvikling, selvrespekt, aktivt deltagelse i civilsamfundet, social integration og en 
dialog på tværs af kulturerne. 

Den Europæiske Union når allerede ud til et betydeligt antal af sine borgere direkte via sine 
programmer for almen uddannelse og erhvervsuddannelse, men der er store forskelle i
medlemsstaternes deltagelse. 

Dagsordenen for voksenundervisningen bør fremmes. Det er ikke tilstrækkeligt, at voksne 
deltager i almen uddannelse og erhvervsuddannelse, hvis EU ønsker at nå op målet for 
referencerammen på 12,5 procents deltagelse i voksenundervisning i 2010.

Ordføreren godkender den progressive strategi, som Kommissionen har vedtaget, og støtter 
det fortsatte arbejde med den fremtidige handlingsplan under hensyntagen til følgende 
udfordringer:

a) Fjernelse af hindringer for deltagelse. Deltagelsen i almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse er fortsat begrænset. Medlemsstaterne bør indføre vejlednings- og 
informationssystemer af høj kvalitet såvel som målrettede finansielle incitamenter for 
enkeltpersoner og støtte til lokale partnerskaber.

b) Sikring af voksenuddannelsens kvalitet. For at sikre voksenuddannelsens kvalitet bør 
der lægges særlig vægt på de forskellige kvalitetsdimensioner under særlig 
hensyntagen til personaleudvikling, kvalitetssikringsinstrumenter og -metoder og -
materialer.

c) Indførelse af systemer til anerkendelse og validering af uddannelsesresultater. 
Medlemsstaterne opfordres til at koble disse systemer til deres nationale 
referencerammer for kvalifikationer under den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer. 

d) Investering i den aldrende befolkning og indvandrere. Medlemsstaterne bør investere i 
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ældre og indvandrere via almen uddannelse og erhvervsuddannelse, der passer til 
elevernes aktuelle behov, samtidig med, at man fremmer bevidstgørelsen om 
indvandreres og ældres vigtige rolle i det europæiske samfund og den europæiske 
økonomi.

e) Evne til måling af fremskridt. Der er behov for pålidelige data med hensigtsmæssige 
indikatorer og benchmarking for at udvikle realistiske politikker. Der skal fortsat ske 
en forbedring i kvalitet og sammenlignelighed af data.

Ordføreren mener, at meddelelsen forelægges på det rette tidspunkt, og at der er tale om en 
lovende handlingsplan. Han mener endvidere, at der bør træffes foranstaltninger på adskillige 
planer til at fremme, styrke og skabe vækst i en kultur for læring, især for voksne.

Ordføreren henviser til disse foranstaltninger i hele betænkningen, idet der henvises til god 
praksis i medlemsstaterne, og foreslår også foranstaltninger, som kunne medtages.

Foranstaltningerne er hovedsageligt koncentreret om følgende punkter: 

1. Motivation
2. Statistikker
3. Forenelighed af arbejds- og familieliv, livslang læring og effektiv undervisning
4. Solidaritet mellem generationer og solidaritet mellem kulturer
5. Betydning af sprogundervisning og "risikogruppers" særlige behov
6. Adgang til højere uddannelse
7. Forbedring af kvalitet, pædagogik og uddannelsestilbud
8. Finansiering

Ordføreren understreger tanken om, at voksenundervisning er en altafgørende del af livslang 
læring og et meget kompliceret område. Det er nødvendigt, at voksne kan knytte læring 
sammen med deres viden, erfaringer og kulturelle baggrund. Voksenundervisning skal kunne 
finde anvendelse på deres ansvarsområder for, at den er af værdi for dem og for den enkelte.

Det er derfor nødvendigt at træffe alle disse foranstaltninger så hurtigt som muligt, eftersom 
voksenundervisning er blevet mere og mere vigtig i en tid, hvor globaliseringen, de
demografiske udfordringer og de økonomiske og sociale ændringer i Europa kræver større 
tilpasning af kvalifikationer og færdigheder på det private, sociale og arbejdsmæssige område.


