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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o izobraževanju odraslih: Za učenje ni nikoli prepozno
(2007/2114(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Izobraževanje odraslih: Za učenje ni 
nikoli prepozno” (KOM(2006)0614),

– ob upoštevanju sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta s 15. novembra 
2006 o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja1,

– ob upoštevanju svojega priporočila s 26. septembra 2006 o ključnih sposobnostih za 
vseživljenjsko učenje2, 

– ob upoštevanju resolucije s 23. marca 2006 o demografskih izzivih in medgeneracijski 
solidarnosti3,

– ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Lizboni s 23. in 24. marca 2000,

– ob upoštevanju členov 149 in 150 Pogodbe ES,

– ob upoštevanju svojih resolucij iz septembra 2007 o pripravi in razvoju statistik o 
izobraževanju in vseživljenjskem učenju4,

– ob upoštevanju svojih resolucij iz septembra 2007 o vzpostavitvi evropskega okvira 
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje5,

– ob upoštevanju svojih resolucij iz septembra 2007 o učinkovitosti in pravičnosti v 
evropskih sistemih izobraževanja in usposabljanja6,

– ob upoštevanju člena 45 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje in mnenj Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov 
(A6-0000/2007),

A. ker postaja izobraževanje odraslih politična prednostna naloga ter je na tem področju treba 
zagotoviti konkretne in ustrezne programe, prepoznavnost, dostopnost in sredstva,

B. ker sta izobraževanje in usposabljanje ključna dejavnika za uresničevanje ciljev lizbonske 
strategije zviševanja gospodarske rasti, konkurenčnosti in socialne vključenosti,

  
1 UL L 327, 24. 11. 2006, str. 45.
2  UL L 394, 30. 12. 2006, str. 10.
3 Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, drugo zasedanje septembra 2007.
5 A6-0245/2007, drugo zasedanje septembra 2007.
6 A6-0326/2007, drugo zasedanje septembra 2007.
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C. ker bi moralo – če bi želeli doseči stopnjo udeležbe, o kateri so se države članice 
dogovorile v okviru programa „Izobraževanje in usposabljanje 2010“ – v vseživljenjskem 
učenju sodelovati še 4 milijone odraslih,

D. ker naložbe v izobraževanje odraslih povečujejo družbeni in kulturni izkupiček v smislu 
boljšega posameznikovega počutja in občutka izpolnitve ter aktivnega državljanstva,

E. ker je prispevek izobraževanja odraslih zaradi pridobivanja ključnih sposobnosti bistven 
za zaposljivost in mobilnost na trgu dela ter za socialno vključenost,

F. ker so za spremljanje raznolikosti izobraževanja odraslih in za razvoj politik potrebni 
zanesljivi podatki, 

G. ker se informacije in dostop do sistemov izobraževanja odraslih v posameznih državah 
članicah zelo razlikujejo,

H. ker je priznavanje in potrjevanje formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja 
temelj strategije za vseživljenjsko učenje,

I. ker je nujno povezati izobraževanje odraslih z evropskim okvirom kvalifikacij ter povečati 
njegovo zmogljivost, kar zadeva ključne sposobnosti ter družbene in osebne sposobnosti,

1. pozdravlja predlog Komisije za pripravo akcijskega načrta za izobraževanje odraslih;

2. ugotavlja, da je treba sprejeti ukrepe na različnih ravneh, da se spodbudi in okrepi kultura 
izobraževanja, zlasti za odrasle, ter vzpostavi njena rast;

3. poziva države članice, naj uvedejo kulturo vseživljenjskega učenja in se pri tem v prvi 
vrsti osredinijo na izobraževanje in usposabljanje odraslih, tako da bodo izvajale politike 
in dejavnosti, namenjene spodbujanju pridobivanja znanja ter poskrbijo, da bo to 
privlačnejše in dostopnejše, ter s posodobitvijo kvalifikacij;

Izboljšanje motivacije (za udeležbo v vseživljenjskem učenju) 

4. poziva k okrepljenemu podpiranju izobraževanja odraslih, da se več ljudi spodbudi, da se 
ga udeležijo; meni, da mora imeti izobraževanje odraslih ključno vlogo v politikah, da se 
spodbudi splošna kultura izobraževanja prek medijskih kampanj, informacij, služb za 
usmerjanje in svetovanje ter zlasti informacij in služb za usmerjanje in svetovanje, 
namenjenih zapostavljenim skupinam;

5. se strinja, da so posebne telefonske linije in spletne strani zelo uspešno sredstvo za 
spodbujanje izobraževanja odraslih ter morajo biti namenjene predvsem nizko 
kvalificiranim in starejšim; 

Statistični podatki 

6. meni, da so za razvoj in nadzor politik na področju izobraževanja odraslih in za 
zagotovitev pojasnil in smernic za celovit program vseživljenjskega učenja potrebni 
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primerljivi statistični podatki; 

7. meni, da je treba raziskavo o izobraževanju odraslih podpirati kot sredstvo za zbiranje 
primerljivih informacij o izobraževanju odraslih in spodbujanje skupnih konceptov;

8. poziva evropske institucije in države članice, naj spodbujajo izmenjavo dobre prakse;

Usklajevanje dela, družinskega življenja in vseživljenjskega učenja ter učinkovito 
zagotavljanje storitev

9. poudarja, da so za usklajevanje družinskega življenja, dela in vseživljenjskega učenja 
poleg večje prožnosti pri razporejanju časa in prostora potrebne še družbene, gospodarske 
in davčne spodbude za pospeševanje dostopa odraslih do programov usposabljanja in 
izobraževanja; 

10. poudarja potrebo po boljši uporabi novih tehnologij in v zvezi s tem meni, da je treba 
spodbujati razvoj dostopa do spleta za spodbujanje novih virov znanja in načinov učenja, 
kot so programi za učenje na daljavo;

11. opozarja, da je treba razširiti obseg javnih in zasebnih storitev otroškega varstva ter 
vključiti delodajalce, ki bi lahko zagotovili te storitve v podjetju;

Medgeneracijska solidarnost (v nasprotju z odtujenimi starostnimi skupinami) in 
medkulturna solidarnost

12. opozarja, da bodo demografske spremembe državam članicam prinesle zapleten sklop 
medsebojno povezanih izzivov in da bodo naše družbe morale razviti nove oblike 
solidarnosti med generacijami;

13. zato predlaga, da se v okviru boljšega prenosa znanja, spretnosti in izkušenj odraslih, 
zlasti starejših, v obliki mentorskih programov podpira razne podjetniške in obrtne 
dejavnosti; meni tudi, da je pomembno, da so ti mentorji povezani v mrežo, prek katere si 
lahko delijo in izmenjujejo informacije;

14. poudarja pomen „družinskega“ pristopa k izobraževanju, kjer se starše spodbuja k 
dodatnemu izobraževanju, ker želijo pomagati svojim otrokom, da bodo v šoli uspešni;

15. podpira razvoj prostovoljnih programov glede na vlogo, ki jo imajo pri doseganju 
medgeneracijske solidarnosti ter priznavanju izkušenj in kvalifikacij; 

16. poudarja, da je treba v okviru mobilnosti in socialne kohezije zlasti priseljencem 
zagotoviti prožne možnosti za programe izobraževanja in usposabljanja ter ustrezne 
razmere za njihovo izvedbo;

Pomen učenja jezikov ter posebne potrebe ogroženih skupin

17. meni, da je ustanovitev nacionalnih in lokalnih centrov za podporo priseljencem ključno 
orodje, prek katerega se lahko zagotovijo uporabne informacije in pojasnila v zvezi z 
vprašanji popolne vključitve priseljencev v družbo; 
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18. ponovno poudarja, da je pomembno zagotoviti večjo podporo za jezikovne tečaje, zlasti 
tiste, namenjene priseljencem;

19. podpira zamisel o ustanovitvi pregledov znanja za priseljence, nizko kvalificirane in
invalidne; meni, da bi taki pregledi znanja prinesli gospodarske koristi in bi obenem 
lahko prispevali k zmanjšanju rasizma, ksenofobije, diskriminacije in izključenosti; 

Dostop do izobrazbe

20. meni, da dostop do visokošolskega izobraževanja zajema širšo javnost, tudi odrasle z 
delovnimi izkušnjami in starejše ljudi;

21. poudarja, da je posodobitev sistemov srednjega izobraževanja potrebno, da se dosežejo 
večja konkurenčnost, prožnost, dostopnost in učinkovitost; 

Izboljšanje kakovosti, pedagogike in izbire izobraževanja 

22. poudarja potrebo po visoko kakovostnih kadrih na področju izobraževanja odraslih; meni, 
da je treba zagotoviti podporo za specifične programe za učitelje odraslih in spodbuja 
oblikovanje univerzitetnih programov, ki bodo vodili do diplome v odraslem 
izobraževanju;

23. podpira ukrepe za izboljšanje prenosa sposobnosti in mobilnosti v izobraževanju odraslih, 
kot so:

a) izvajanje in širitev evropskega okvira kvalifikacij in Europassa;
b) priznanje in potrjevanje osnovnih spretnosti, ključnih sposobnosti, formalnih, 

neformalnih in priložnostnih kvalifikacij in izobrazbe, da se zagotovi preglednost 
rezultatov učenja, ter tako olajša priznanje učnih dosežkov in prehajanje med 
različnimi učnimi potmi;

Financiranje

24. poziva, naj se praksa, da delodajalci financirajo in organizirajo usposabljanje svojih 
zaposlenih, bolj razširi in naj se jo spodbuja z davčnimi ugodnostmi, saj so kvalifikacije 
in spretnosti zaposlenih ključni vidik inovacije, produktivnosti in konkurenčnosti;

25. poziva h usklajevanju, sodelovanju, učinkovitosti in preglednosti med zakonodajnimi 
ukrepi in institucionalnimi okviri, mrežami in partnerstvi organov ali združenj, povezanih 
z izobraževanjem odraslih, z uporabo lokalnih, nacionalnih, evropskih (javnih ali 
zasebnih) finančnih virov;

26. meni, da je bistveno, da se ponudijo finančne spodbude, da se vsem omogoči prost dostop 
do usposabljanja in izobraževanja ter koristi, ki iz tega izhajajo; poudarja, da bi bile lahko 
take finančne spodbude v obliki davčnih olajšav, nadomestil, podpore, sofinanciranja ali 
znižanja davkov ali stroškov socialnega zavarovanja za delodajalce, ki bi ponudili 
ustrezne delovne razmere za izobraževanje odraslih; 
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27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Oktobra 2006 je Komisija objavila sporočilo „Izobraževanje odraslih: Za učenje ni nikoli 
prepozno“, sedaj pa pripravlja Akcijski načrt za izobraževanje odraslih 2007, ki naj bi bil 
sprejet konec septembra ali začetek oktobra. Sporočilo poudarja bistveni prispevek 
izobraževanja odraslih k zaposljivosti in mobilnosti na sodobnem trgu dela ter k socialni 
vključenosti.

Obseg trenutnih gospodarskih in družbenih sprememb, hiter prehod na družbo znanja in 
demografske spremembe, ki so posledica starajočega se prebivalstva v Evropi, so spremembe, 
ki zahtevajo nov pristop k izobraževanju in usposabljanju v okviru vseživljenjskega učenja. 

Izobraževanja in usposabljanja ni več možno omejevati na šolsko in pošolsko obdobje, ampak 
ga je treba posodobiti in razširiti na vse poklicno življenje; gre za vseživljenjski in obširen 
proces. Izobraževanje, zlasti odraslih, prispeva k osebni rasti, samozavesti, aktivnemu 
državljanstvu, socialni vključenosti in medkulturnemu dialogu.  

Evropska unija neposredno dosega znatno število državljanov že prek svojih programov 
izobraževanja in usposabljanja, vendar z velikimi razlikami v udeležbi med državami 
članicami.

Agendo o izobraževanju odraslih je treba spodbuditi. Udeležba odraslih pri izobraževanju in 
usposabljanju ne zadostuje, če želi EU doseči ciljno stopnjo 12,5 % sodelovanja v procesu 
izobraževanja odraslih do leta 2010.

Poročevalka odobrava progresivni pristop Komisije in podpira sedanje delo za prihodnji 
akcijski načrt ob upoštevanju spodnjih izzivov:

a) odprava ovir za sodelovanje. Sodelovanje v procesu izobraževanja in usposabljanja ostaja 
omejeno. Države članice morajo oblikovati visoko kakovostne smernice in informacijske 
sisteme ter uvesti namenske finančne spodbude za posameznike in podporo za vzpostavitev 
lokalnih partnerstev. 
b) zagotovitev kakovostnega izobraževanja odraslih. Da se zagotovi kakovost izobraževanja 
odraslih, je treba veliko pozornosti nameniti raznim vidikom kakovosti, zlasti razvoju kadrov, 
mehanizmov za zagotavljanje kakovosti ter metod in gradiva. 

c) uvedba sistemov za priznanje in vrednotenje rezultatov učenja. Države članice pozivamo, 
naj povežejo te sisteme s svojimi nacionalnimi okviri kvalifikacij v kontekstu evropskega 
okvira kvalifikacij. 
d) vlaganje v starajoče se prebivalstvo in priseljence. Države članice morajo vlagati v 
priseljence in starejše prek izobraževanja in usposabljanja, ki bo ustrezalo potrebam 
udeležencev, pri tem pa povečati ozaveščenost o pomembni vlogi priseljencev in starejših v 
družbi in gospodarstvu.
e) zmožnost merjenja napredka. Zanesljivi podatki z ustreznimi pokazatelji in merili so 
bistveni za oblikovanje na izkušnjah temelječe politike. Kakovost in primerljivost podatkov se 
mora še naprej izboljševati.

Poročevalka meni, da je sporočilo prišlo ob pravem času in da akcijski načrt veliko obeta ter 
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da je treba sprejeti ukrepe na številnih ravneh, da se spodbudi, okrepi in vzpostavi rast kulture 
izobraževanja, zlasti za odrasle.

Poročevalka se sklicuje na te ukrepe skozi vse sporočilo, z navajanjem dobre prakse v državah 
članicah in tudi s predlaganjem ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli. 

Ukrepi so osredinjeni zlasti na:
1. motivacijo
2. statistiko
3. uskladitev dela, družinskega življenja in vseživljenjskega učenja ter učinkovito 
zagotavljanje storitev
4. medgeneracijsko in medkulturno solidarnost
5. pomen učenja jezikov in posebne potrebe ogroženih skupin
6. dostop do visokošolskega izobraževanja 
7. izboljšanje kakovosti, pedagogike in izbire izobraževanja 
8. financiranje

Poročevalka poudarja zamisel, da je izobraževanje odraslih bistveni del vseživljenjskega 
učenja in zelo kompleksen sektor. Odrasli morajo povezati izobraževanje s svojim znanjem, 
izkušnjami in kulturnim ozadjem. Izobraževanje odraslih mora biti uporabno glede na njihovo 
odgovornost, če naj bi imelo za posameznika uporabno vrednost.

Zato je treba te ukrepe uresničiti čim prej, izobraževanje odraslih je namreč postalo vse 
pomembnejše v obdobju globalizacije, demografskih izzivov ter gospodarskih in družbenih 
sprememb v Evropi, ki zahtevajo večjo prilagoditev kvalifikacij in sposobnosti v zasebnem, 
družbenem in poklicnem življenju. 


