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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Felnőttkori tanulás: tanulni sohasem késő
(2007/2114(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Felnőttkori tanulás, tanulni sohasem késő” című bizottsági közleményre
(COM(2006)0614),

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról 
szóló, 2005. november 15-i 1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra1,

– tekintettel az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. 
szeptember 26-i ajánlására2

– tekintettel a demográfiai kihívásokról és a nemzedékek közötti szolidaritásról szóló,
2006. március 23-i állásfoglalására3,

– tekintettel a 2000. március 23–24-i lisszaboni Európai Tanács elnökségi 
következtetéseire,

– tekintettel az EK-Szerződés 149. és 150. cikkére,

– tekintettel az oktatással és az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák 
előállításáról és kidolgozásáról szóló 2007. szeptember …-i állásfoglalására4,

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének 
létrehozásáról szóló 2007. szeptember …-i állásfoglalására5,

– tekintettel a „Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben” 
című 2007. szeptember…-i állásfoglalására6,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére, valamint a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-
0000/2007),

A. mivel a felnőttkori tanulás egyre inkább politikai prioritássá válik, valamint konkrét és 
megfelelő programokat, figyelmet, hozzáférhetőséget és erőforrásokat igényel,

B. mivel az oktatás és képzés elengedhetetlen a lisszaboni stratégiának a gazdasági 

  
1 HL L 327., 2006.11.24., 45. o.
2 HL L 394., 2006.12.30., 10. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, 2007. szeptember, II. ülésszak
5 A6-0245/2007, 2007. szeptember, II. ülésszak
6 A6-0326/2007, 2007. szeptember, II. ülésszak
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növekedés, versenyképesség és a társadalmi beilleszkedés fokozására irányuló 
célkitűzéseinek eléréséhez,

C. mivel további 4 millió felnőttnek kellene bekapcsolódnia az egész életen át tartó tanulásba 
ahhoz, hogy elérhetővé váljon a részvételi arány azon referenciaértéke, amelyben a 
tagállamok az „Oktatás és Képzés 2010” program keretében megállapodtak,

D. mivel a felnőttkori tanulásba való befektetés az egyéni jólét növekedése, valamint az 
önmegvalósítás és a tevékeny polgári részvétel révén növeli a társadalmi és kulturális 
megtérülést,

E. mivel a felnőttkori tanulás a kulcskompetenciák elsajátítása révén meghatározó szerepet 
játszik a munkaerő-piaci foglalkoztathatóság és mobilitás, valamint a társadalmi 
beilleszkedés tekintetében,

F. mivel a felnőttkori tanulás összetettségének figyelemmel kíséréséhez és a politikák 
kidolgozásához megbízható adatokra van szükség, 

G. mivel a felnőttképzési rendszerekről nyújtott tájékoztatás és az azokhoz való hozzáférés 
tagállamonként jelentősen eltér,

H. mivel a formális, nem formális és informális tanulás elismerése és jóváhagyása az egész 
életen át tartó tanulás stratégiájának sarokköve,

I. mivel sürgető a felnőttkori tanulásnak az európai képesítési keretrendszerrel történő 
összekapcsolása, továbbá az abban rejlő lehetőségek növelése a kulcskompetenciák, 
valamint a társadalmi és személyes kompetenciák tekintetében.

1. üdvözli a felnőttkori tanulásról szóló cselekvési tervre irányuló bizottsági javaslatot;

2. elismeri, hogy különféle szintű intézkedések szükségesek – különösen a felnőttek 
körében – a tanulási kultúra növekedésének előmozdítása, megerősítése és megteremtése 
érdekében;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy a tudásszerzés előmozdítására, a tudás vonzóbbá és 
hozzáférhetőbbé tételére, valamint a képesítések frissítésére irányuló politikák és 
intézkedések végrehajtásával teremtsék meg az egész életen át tartó tanulás kultúráját, 
amely mindenekelőtt a felnőttoktatást és -képzést célozza;

A motiváció javítása (a felnőttkori tanulásban való részvétel tekintetében) 

4. sürgeti a felnőttoktatás hatékonyabb népszerűsítését annak érdekében, hogy többeket 
motiváljon a felnőttoktatásban való részvételre; úgy véli, hogy a felnőttoktatásnak 
kulcsszerepet kell játszania az általános tanulási kultúra előmozdítására irányuló 
politikákban, médiakampányok, tájékoztató, tanácsadó és orientációs szolgáltatások, 
valamint – különösképpen – a hátrányos helyzetű csoportokra irányuló tájékoztató, 
orientációs és tanácsadó szolgáltatások révén;

5. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a különleges telefonvonalak és honlapok rendkívül 
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sikeres eszközei a felnőttoktatás előmozdításának, és azoknak különösen az alacsonyan 
képzett és az idősebb lakosságot kell megcélozniuk; 

Statisztikai adatok

6. úgy véli, hogy a felnőttkori tanulás területén megvalósuló politikák kidolgozásához és 
figyelemmel kíséréséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás integrált programjára 
vonatkozó javaslatok és orientációk biztosításához összehasonlítható statisztikai adatokra 
van szükség; 

7. úgy véli, hogy a European Adult Education Survey-t (európai felmérés a 
felnőttképzésről) a felnőttoktatásra vonatkozó összehasonlítható információk 
összegyűjtésének és a közös elképzelések előmozdításának eszközeként támogatni kell;

8. felhívja az európai intézményeket és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a bevált 
módszerek cseréjét;

A hivatás, a családi élet és az egész életen át tartó tanulás összeegyeztetése, valamint annak 
hatékony megvalósulása

9. rámutat, hogy a hivatás, a családi élet és az egész életen át tartó tanulás összeegyeztetése 
nemcsak fokozottabb rugalmasságot igényel az idővel és térrel való gazdálkodás 
tekintetében, hanem társadalmi, gazdasági és adóösztönzőket is a felnőttek képzési és 
oktatási programokhoz való hozzáférésének előmozdítása érdekében; 

10. hangsúlyozza az új technológiák korszerűbb alkalmazásának szükségességét, valamint e 
tekintetben megjegyzi, hogy a tudás új forrásainak és a tanulás új módjainak – mint 
például a távoktatási programok – előmozdítása érdekében az internethez való hozzáférés 
fejlesztését ösztönözni kell;

11. felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy az állami és magán gyermekgondozó 
létesítmények hatáskörét kiterjesszék, és ily módon azokat a munkáltatókat is bevonják, 
akik vállalják vállalati gyermekgondozó létesítmények üzemeltetését;

A nemzedékek közötti szolidaritás (a „ghetto des ages”-zsal szemben) és a kultúrák közötti 
szolidaritás

12. emlékeztet, hogy a demográfiai változások egymással összefüggő, komplex kihívások elé 
állítják a tagállamokat, valamint hogy társadalmainknak meg kell teremteniük a 
nemzedékek közötti szolidaritás új formáit;

13. ezért javasolja a felnőttek – kiváltképpen az idősebb személyek – által szerzett tudás,
készségek és tapasztalatok hatékonyabb átadását a különféle vállalkozói és kézműves 
tevékenységek támogatására irányuló mentori programok formájában; továbbá fontosnak 
tartja, hogy létrejöjjön e mentorok hálózata, amelyen keresztül egymással megoszthatják
és kicserélhetik ismereteiket;

14. hangsúlyozza a „családi tanulás” megközelítésének fontosságát, amely értelmében a 
szülő azért motivált a tanuláshoz való visszatérésre, mert segíteni szeretne gyermekének a 
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kedvezőbb iskolai teljesítmény elérésében;

15. támogatja az önkéntes programok kidolgozását a nemzedékek közötti szolidaritásban, 
valamint a tapasztalatok és a képesítések elismerésében betöltött szerepük tekintetében;

16. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a mobilitás és a társadalmi kohézió keretében 
– kiváltképpen a bevándorlók számára – rugalmas lehetőségeket biztosítsanak az oktatási 
és képzési programokra, valamint gondoskodjanak megvalósításuk megfelelő 
feltételeiről;

A „veszélyeztetett csoportok” nyelvtanulási és egyedi szükségleteinek jelentősége

17. úgy véli, hogy a bevándorlók támogatására irányuló nemzeti és helyi központok 
kulcsfontosságú eszközök, amelyek révén hasznos információk és bővebb tájékoztatás 
nyújtható a migránsok teljes körű társadalmi integrációját érintő kérdésekkel 
kapcsolatban; 

18. ismételten hangsúlyozza a nyelvtanfolyamok fokozottabb támogatásának fontosságát, 
kiváltképpen a bevándorlókat célzó tanfolyamok esetében;

19. támogatja a „készség-ellenőrzés” bevezetésének elképzelését a bevándorlók, az alacsony 
képzettséggel rendelkezők és a fogyatékkal élők esetében; úgy véli, hogy a gazdasági 
előnyökön túl az ilyen készség-ellenőrzések hozzájárulhatnak a fajgyűlölet, az 
idegengyűlölet, a megkülönböztetés és a kirekesztettség csökkentéséhez; 

A felsőoktatáshoz való hozzáférés

20. úgy véli, hogy a felsőoktatáshoz való hozzáférésnek ki kell terjednie a tágabb 
nyilvánosságra, ideértve a munkatapasztalattal rendelkező felnőtteket és az idősebb 
embereket is;

21. rámutat, hogy a középiskolai rendszerek korszerűsítésére van szükség a versenyképesség, 
a rugalmasság, a hozzáférhetőség és a hatékonyság javítása érdekében; 

A minőség, a pedagógia és a kínálat javítása

22. hangsúlyozza a felnőttoktatásban dolgozók magas szakmai színvonalának 
szükségességét; úgy véli, hogy támogatni kell a felnőttoktatókra irányuló egyedi 
programokat, valamint ösztönzi az olyan egyetemi szintű okleveles képzések elindítását, 
amelyek elvégzése felnőttoktatási diploma megszerzéséhez vezet;

23. támogatja a felnőttkori tanulás terén a kompetenciák fokozottabb átadására és a mobilitás 
élénkítésére irányuló intézkedéseket, mint például:

a) az európai képesítési keretrendszer és az EUROPASS végrehajtása és kibővítése;
b) az alapkészségek, a kulcskompetenciák, a formális, nem formális és informális 

képesítések és oktatás elismerése és jóváhagyása a tanulási eredmények 
átláthatóságának biztosítása érdekében, ily módon elősegítve a tanulási eredmények 
elismerését és a különböző tanulási pályák közötti átjárást;
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Finanszírozás

24. felhív arra, hogy a munkáltatók által az alkalmazottak számára biztosított képzések 
finanszírozásának és szervezésének gyakorlata váljon széles körben elterjedtté és 
részesüljön adókedvezményben, mivel a munkavállalók képzettsége és készségei 
kulcsfontosságúak az innováció, a termelékenység és a versenyképesség szempontjából;

25. sürgeti a jogalkotási intézkedések és a felnőttképzéshez kapcsolódó szervek vagy 
társulások intézményi keretei, hálózatai és partnerségei közötti fokozottabb koordinációt, 
együttműködést, hatékonyságot és átláthatóságot, a helyi, regionális, nemzeti és európai 
(állami vagy magán) pénzügyi erőforrások felhasználásával;

26. úgy véli, hogy elengedhetetlen fontosságú a pénzügyi ösztönzők felkínálása, hogy az 
emberek számára lehetővé váljon a képzéshez és az oktatáshoz, valamint az azzal járó 
előnyökhöz való szabad hozzáférés; rámutat, hogy az ilyen jellegű pénzügyi ösztönzők 
adóösztönzők, juttatások, támogatások, társfinanszírozás vagy a felnőttképzés megfelelő 
működési feltételeit megteremtő munkáltatók számára biztosított adócsökkentés vagy 
társadalombiztosítási járulékcsökkentés formáját ölthetik; 

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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2006 októberében a Bizottság közzétette a „Felnőttkori tanulás: Tanulni sohasem késő” című 
közleményét, jelenleg pedig a felnőttkori tanulásról szóló 2007. évi cselekvési terven 
dolgozik, amelynek elfogadására előreláthatóan szeptember végén vagy október elején kerül 
sor. E közlemény hangsúlyozza a felnőttkori tanulás kulcsfontosságú hozzájárulását a modern 
munkaerő-piaci foglalkoztathatósághoz és mobilitáshoz, valamint a társadalmi 
beilleszkedéshez. 

A jelenlegi gazdasági és társadalmi változások léptéke, a tudásalapú társadalomba történő 
gyors átmenet és az európai elöregedő népességből adódó demográfiai változások mind olyan 
kihívások, amelyek – az egész életen át tartó tanulás keretében – megkövetelik az oktatás és 
képzés újszerű megközelítését. 

Az oktatás és képzés többé nem korlátozódhat az iskolában eltöltött vagy azt közvetlenül 
követő időszakra, hanem szükség van annak naprakésszé tételére, valamint a munkával töltött 
évek teljes időtartamára való kiterjesztésére; az oktatás és képzés egész életen át tartó, 
széleskörű folyamat. Az oktatás – és különösképpen a felnőttkori tanulás – hozzájárul a 
személyes növekedéshez, az önbecsüléshez, az aktív polgári részvételhez, a társadalmi 
beilleszkedéshez és a kultúrák közötti párbeszédhez.  

Az Európai Uniónak már most is jelentős számú polgárt sikerül közvetlenül elérnie oktatási és 
képzési programjaival, habár a tagállami részvétel tekintetében számottevő különbségek
tapasztalhatók.

A felnőttkori tanulás programjának további előmozdítására van szükség. A felnőttek 
oktatásban és képzésben való részvétele nem elégséges akkor, ha az EU 2010-re el akarja érni 
a 12,5 %-os részvételi aránynak megfelelő referenciaértékre vonatkozó célkitűzést.

Az előadó egyetért a Bizottság által elfogadott progresszív megközelítéssel, és támogatja a 
jövőbeli cselekvési terv jelenleg is folyamatban lévő kidolgozását, az alábbi kihívások 
megfontolásával:
a) A részvétel akadályainak eltörlése. Az oktatásban és képzésben való részvétel továbbra is 
korlátozott. A tagállamoknak magas szintű orientációs és információs rendszereket, valamint
célzott pénzügyi ösztönzőket kell bevezetniük az egyének számára, továbbá támogatniuk kell 
a helyi partnerségeket. 
b) A felnőttoktatás minőségének biztosítása. A felnőttoktatás minőségének biztosítása 
érdekében különleges figyelmet kell fordítani a különféle minőségi dimenziókra, külön 
figyelmet szentelve a személyzeti fejlesztésnek, valamint a minőségbiztosítási 
mechanizmusoknak, módszereknek és anyagoknak. 
c) A tanulási eredmények elismerését és jóváhagyását biztosító rendszerek bevezetése. A 
tagállamokat arra kérik, hogy a szóban forgó rendszereket – az európai képesítési 
keretrendszer keretében – kapcsolják össze a nemzeti képesítési keretrendszereikkel. 

d) Az elöregedő népességbe és a migránsokba való befektetés. A tagállamoknak be kell 
fektetniük az idősebb személyekbe és a migránsokba olyan oktatáson és képzésen keresztül, 
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amely igazodik a tanuló szükségleteihez, miközben növelniük kell az idősek és a migránsok 
által az európai társadalomban és gazdaságban betöltött fontos szereppel kapcsolatos 
tudatosságot.
e) Meg kell teremteni az előrehaladás mérését lehetővé tevő feltételeket. A számadatokon 
alapuló politikák kidolgozásához – megfelelő mutatókra és referenciaértékekre épülő –
megbízható adatokra van szükség. Folytatni kell az adatok minőségének és 
összehasonlíthatóságának javítását.

Az előadó úgy véli, hogy a közlemény a megfelelő időben született, a cselekvési terv pedig 
ígéretes, valamint úgy véli, hogy több szintű intézkedéseket kell végrehajtani a tanulási 
kultúra növekedésének előmozdítása, megerősítése és megteremtése érdekében, különösen a 
felnőttek tekintetében. 

Az előadó a jelentésben több helyen is megemlíti ezen intézkedéseket, hivatkozva a 
tagállamokban alkalmazott bevált gyakorlatokra, miközben további megvalósítandó 
fellépéseket javasol.

Az intézkedések mindenekelőtt az alábbi szintekre összpontosítanak:
1. motiváció
2. statisztikai adatok
3. a hivatás, a családi élet és az egész életen át tartó tanulás összeegyeztetése, valamint annak 
hatékony megvalósulása
4. a nemzedékek és a kultúrák közötti szolidaritás
5. a nyelvtanulás fontossága és a „veszélyeztetett csoportok” egyedi szükségletei
6. a felsőoktatáshoz való hozzáférés
7. a minőség, a pedagógia és a kínálat javítása
8. finanszírozás

Az előadó hangsúlyozza azt az elképzelést, hogy a felnőttkori tanulás elengedhetetlen része az 
egész életen át tartó tanulásnak, és rendkívül bonyolult terület. A felnőtteknek össze kell 
tudniuk kapcsolni a tanultakat az ismereteikkel, tapasztalataikkal és kulturális hátterükkel. 
Ahhoz, hogy számukra – az egyén számára – értéket hordozzon, a felnőttkori tanulásnak 
alkalmazhatónak kell lennie életük feladataira.

Ezért mindezen intézkedések mihamarabbi végrehajtására van szükség, mivel a felnőttkori 
tanulás jelentősége egyre növekszik egy olyan korban, amelyben a globalizáció, az európai 
demográfiai kihívások, valamint a gazdasági és társadalmi változások a képesítések és 
készségek azokhoz történő fokozottabb hozzáigazítását teszik szükségessé a családi életben, a 
társadalomban és a hivatásban egyaránt. 


