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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära
(2007/2114(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent 
att lära” (KOM(2006)0614),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av 
den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande1,

– med beaktande av sin rekommendation av den 26 september 2006 om nyckelkompetenser 
för livslångt lärande2,

– med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om demografiska utmaningar och 
solidaritet mellan generationerna3,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Lissabon 
den 23 och 24 mars 2000,

– med beaktande av artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget,

– med beaktande av sin resolution av den ... september 2007 om framställning och 
utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande4,

– med beaktande av sin resolution av den ... september 2007 om en europeisk referensram 
för kvalifikationer för livslångt lärande5,

– med beaktande av sin resolution av den ... september 2007 om effektiva och rättvisa 
utbildningssystem i Europa6,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet av utskottet för kultur och utbildning samt yttrandena av 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-…/2007), och av följande skäl:

A. Vuxenutbildning är på väg att bli en politisk prioritet som behöver konkreta och 
tillräckliga program, synlighet, åtkomst och resurser.

B. Utbildning är en kritisk faktor för att uppnå målen i Lissabonstrategin om att öka den 
ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och den sociala integreringen.

  
1 EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.
2 EUT L 394, 30.12.2006, s. 10.
3 Antagna texter, P6_TA(2006)0115.
4 A6-0307/2007, sammanträdet september II 2007.
5 A6-0245/2007, sammanträdet september II 2007.
6 A6-0326/2007, sammanträdet september II 2007.
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C. Ytterligare 4 miljoner vuxna skulle behöva delta i ett livslångt lärande för att uppnå den 
deltagarandel som har avtalats av medlemsstaterna inom ramen för processen 
”Utbildning 2010”.

D. Investeringar i vuxenutbildning ökar den sociala och kulturella avkastningen när det gäller 
individuellt välbefinnande och tillfredsställelse och ett aktivt medborgarskap.

E. Det viktiga bidraget från vuxenutbildning, genom förvärv av nyckelkompetenser, är 
avgörande för anställbarheten och rörligheten på arbetsmarkanden och social integrering.

F. Tillförlitliga uppgifter behövs för att övervaka mångfalden av vuxenutbildning och 
utveckla en politik.

G. Informationen och tillgången till vuxenutbildningssystem varierar starkt från medlemsstat 
till medlemsstat.

H. Erkännande och bekräftelse av formellt, icke-formellt och informellt lärande utgör en 
hörnsten i den livslånga strategin.

I. Det är brådskande att knyta vuxenutbildning till den europeiska referensramen för 
kvalifikationer och öka dess potential när det gäller nyckelkompetenser samt sociala och 
personliga kompetenser.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till handlingsplan för 
vuxenutbildning.

2. Europaparlamentet inser att åtgärder bör vidtas på olika nivåer för att främja, förstärka 
och fastställa tillväxten för en lärande kultur, särskilt för vuxna.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en kultur för livslångt lärande, 
som främst är inriktad på vuxenutbildning, genom att införa politik och åtgärder som 
syftar till att främja förvärvet av kunskap och göra det mer attraktivt och åtkomligt, samt 
uppdatera kvalifikationer.

Bättre motivation (för deltagande i vuxenutbildning) 

4. Europaparlamentet uppmanar till ett bättre främjande av vuxenutbildning för att motivera 
fler personer att engagera sig i sådan utbildning. Parlamentet anser att vuxenutbildning 
bör spela en nyckelroll i politiken för att främja en allmän kultur av lärande, genom 
kampanjer i media, information, vägledning och rådgivning – särskilt information, 
vägledning och rådgivning med inriktning på missgynnade grupper.

5. Europaparlamentet håller med om att särskilda telefonlinjer och webbsidor är mycket 
framgångsrika sätt att främja vuxenutbildning på och att de främst bör riktas till
lågutbildade och äldre personer.

Statistiska uppgifter

6. Europaparlamentet anser att jämförbara statistiska uppgifter behövs för att utveckla och 
övervaka politik inom området för vuxenutbildning samt ge indikationer och orientering 
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för det integrerade programmet för livslångt lärande.

7. Europaparlamentet anser att den europeiska vuxenutbildningsundersökningen måste 
stödjas som ett sätt att både samla in jämförbar information om vuxenutbildning och 
främja gemensamma begrepp.

8. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaterna att uppmuntra ett 
utbyte av bästa praxis.

Förening av arbetsliv, familjeliv och livslångt lärande och en effektiv leverans

9. Europaparlamentet påpekar att föreningen av familjeliv, arbetsliv och livslångt lärande 
inte bara kräver större flexibilitet i hanteringen av tid och utrymme, utan även sociala, 
ekonomiska och skatterelaterade incitament för att främja vuxnas tillgång till 
utbildningsprogram.

10. Europaparlamentet understryker behovet av en bättre användning av ny teknik och 
noterar i detta avseende att ökad tillgång till Internet för att uppmuntra till nya 
kunskapskällor och sätt att lära, exempelvis utbildningsprogram på distans, bör 
uppmuntras.

11. Europaparlamentet uppmärksammar behovet av att bredda omfattningen för offentliga 
och privata barnomsorgsinrättningar och att involvera arbetsgivare, som skulle kunna 
erbjuda barnomsorg på företagen.

Solidaritet mellan generationer (mot åldersgrupperingar) och kulturer

12. Europaparlamentet erinrar om att demografiska förändringar ger medlemsstaterna en 
komplex, sammanhängande uppsättning utmaningar och att våra samhällen måste 
utveckla nya solidaritetsformer mellan generationerna.

13. Europaparlamentet föreslår därför en bättre överföring av vuxnas kunskaper, färdigheter 
och erfarenheter, särskilt äldre personers, i form av mentorssystem för att stödja olika 
företags- och hantverksverksamhet. Parlamentet anser även att det är viktigt att dessa 
mentorer ingår i ett nätverk genom vilket de kan dela och utbyta information.

14. Europaparlamentet understryker betydelsen av en ”strategi som avser lärande i familjen”, 
där föräldrar motiveras att lära eftersom de vill hjälpa sina egna barn att prestera i skolan.

15. Europaparlamentet stöder utvecklingen av frivilligprogram när det gäller den roll som de 
spelar i solidariteten mellan generationer och erkännandet av erfarenhet och 
kvalifikationer.

16. Europaparlamentet belyser behovet av att inom ramen för rörlighet och social 
sammanhållning, särskilt för invandrare, erbjuda flexibla möjligheter till 
utbildningsprogram samt lämpliga villkor för att förverkliga dem.

Betydelsen av språkinlärning och särskilda behov hos ”riskgrupper”

17. Europaparlamentet ser inrättandet av nationella och lokala centra för stöd av invandrare 
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som ett nyckelverktyg för att göra användbar information tillgänglig och erbjuda 
klargöranden i frågor som hör samman med invandrarnas fullständiga integrering i 
samhället.

18. Europaparlamentet upprepar betydelsen av att erbjuda ett starkare stöd för språkkurser, 
särskilt sådana som riktas till invandrare.

19. Europaparlamentet stöder tanken på att inrätta ”färdighetsrevisioner” för invandrare, 
lågutbildade och äldre personer och anser att dessa färdighetsrevisioner utöver att ge 
ekonomiska fördelar även kan bidra till minskad rasism, främlingsfientlighet, 
diskriminering och utanförskap.

Tillgång till högre utbildning

20. Europaparlamentet anser att tillgången till högre utbildning bör omfatta en bredare 
allmänhet, däribland vuxna med arbetslivserfarenhet och äldre personer.

21. Europaparlamentet påpekar att en modernisering av gymnasieutbildningssystemen är 
nödvändig för att de skall bli mer konkurrenskraftiga, tillgängliga och effektiva.

Bättre kvalitet, pedagogik och varierad leverans

22. Europaparlamentet betonar behovet av att mycket kompetent personal arbetar inom 
vuxenutbildningen, anser att stöd bör ges till särskilda program för vuxenutbildare och 
uppmuntrar till inrättandet av högskoleprogram som leder till en examen i 
vuxenutbildning.

23. Europaparlamentet stöder åtgärder som syftar till att öka kompetensöverföringen och 
rörligheten inom vuxnas lärande, exempelvis följande:

a) Genomförande och utvidgning av den europeiska referensramen för kvalifikationer 
och Europass.

b) Erkännande och bekräftelse av grundläggande färdigheter, nyckelkompetenser, 
formella, icke-formella och informella kvalifikationer och utbildning för att 
säkerställa öppenhet när det gäller lärandets resultat och därigenom underlätta 
erkännandet av prestationer av lärandet och övergången mellan olika 
inlärningsvägar.

Finansiering

24. Europaparlamentet uppmanar till praxisen att arbetsgivare finansierar och organiserar
utbildning, med stöd av skatteförmåner, för att deras medarbetare skall ha en bred 
kompetens, eftersom medarbetarnas kvalifikationer och färdigheter är en nyckelaspekt på
innovation, produktivitet och konkurrenskraft.

25. Europaparlamentet uppmanar till samordning, samarbete, effektivitet och öppenhet 
mellan lagstiftningsåtgärder och de institutionella ramarna, nätverken och partnerskapen 
av enheter eller föreningar som är knutna till vuxenutbildning, med hjälp av lokala, 
regionala, nationella, europeiska (offentliga eller privata) ekonomiska resurser.



PR\684485SV.doc 7/9 PE 394.005v01-00
Extern översättning

SV

26. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att ekonomiska incitament erbjuds för att 
ge människor fri tillgång till utbildning och de medföljande fördelarna. Parlamentet
påpekar att sådana ekonomiska incitament kan ha formen av skatteincitament, bidrag, 
medfinansiering eller sänkt skatt eller sänkta sociala avgifter för arbetsgivare som inrättar 
lämpliga arbetsvillkor för vuxenutbildning.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaterna.
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MOTIVERING

I oktober 2006 offentliggjorde kommissionen meddelandet ”Vuxenutbildning: Det är aldrig 
för sent att lära” och kommissionen arbetar nu med ”Handlingsplanen för 
vuxenutbildning 2007”, som enligt planen skall antas i slutet av september eller början av 
oktober. I meddelandet framhålls det viktiga bidrag som vuxenutbildning kan ge till 
anställbarheten och rörligheten på en modern arbetsmarknad och till den sociala 
integreringen.

Omfattningen hos de nuvarande ekonomiska och sociala förändringarna, den snabba 
övergången till ett kunskapsbaserat samhälle och demografiska förändringar på grund av en 
åldrande befolkning i Europa är utmaningar som kräver en ny utbildningsstrategi, inom ramen 
för livslångt lärande. 

Utbildning kan inte längre inskränka sig till skolåren och åren därefter, utan måste uppdateras 
och utvidgas under hela arbetslivet. Det är en livslång och omfattande process. Utbildning,
och särskilt vuxenutbildning, bidrar till den personliga tillväxten, självkänslan, ett aktivt 
medborgarskap, social integrering och till en dialog mellan olika kulturer.

Europeiska unionen når redan ett stort antal av sina medborgare direkt genom sina 
utbildningsprogram, men med stora skillnader i deltagandet mellan medlemsstaterna.

Dagordningen för vuxenutbildningen måste föras framåt. Vuxnas deltagande i utbildning 
räcker inte om EU vill nå sitt mål på ett 12,5-procentigt deltagande i vuxenutbildning till 
2010.

Föredraganden godkänner den progressiva strategi som har antagits av kommissionen och 
stöder det pågående arbetet med den framtida handlingsplanen genom att beakta följande 
utmaningar:

a) Att avlägsna hindren för deltagande. Deltagandet i utbildning är fortfarande begränsat. 
Medlemsstaterna bör införa högkvalitativa väglednings- och informationssystem samt 
målinriktade ekonomiska incitament till stöd för lokala partnerskap. 

b) Att säkerställa vuxenutbildningens kvalitet. Vid säkerställandet av vuxenutbildningens
kvalitet krävs att särskild uppmärksamhet riktas mot de olika dimensionerna på kvalitet,
med särskild uppmärksamhet på personalutveckling, kvalitetssäkringsmekanismer, 
-metoder och -material. 

c) Att införa system i vilka resultaten av utbildning erkänns och bekräftas. 
Medlemsstaterna bjuds in att koppla dessa system till sina nationella referensramar för 
kvalifikationer, inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer. 

d) Att investera i den åldrande befolkningen och i gruppen invandrare. Medlemsstaterna 
bör investera i äldre personer och i invandrare, genom utbildning som är anpassad till 
den lärande personen, samtidigt som kunskapen ökas om den viktiga roll som 
invandrare och äldre personer kan spela i det europeiska samhället och den europeiska 
ekonomin.

e) Att ha en sådan position att framsteg kan mätas. Tillförlitliga uppgifter är, tillsammans 
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med lämpliga indikatorer och jämförelseindex, nödvändiga för en bevisbaserad politik. 
Uppgifternas kvalitet och jämförbarhet måste hela tiden förbättras.

Föredraganden anser att meddelandet kommer i rätt tid och att handlingsplanen är lovande,
samt att åtgärder bör vidtas på flera nivåer för att främja, stärka och fastställa tillväxten i en 
lärande kultur, särskilt för vuxna. 

Föredraganden nämner dessa åtgärder i hela betänkandet, liksom god praxis i 
medlemsstaterna, och föreslår åtgärder som skulle kunna vidtas. 

Åtgärderna är främst inriktade på följande nivåer:
1. Motivation.
2. Statistik.
3. Förening av arbets- och familjeliv, livslångt lärande och ett effektivt utförande.
4. Solidaritet mellan generationer och kulturer.
5. Vikten av språkinlärning och specifika behov hos ”riskgrupper”.
6. Tillgång till högre utbildning.
7. Bättre kvalitet, pedagogik och varierat utförande.
8. Finansiering.

Föredraganden betonar tanken att vuxenutbildning är en nödvändig del av det livslånga 
lärandet och en mycket komplex sektor. Vuxna måste knyta samman lärandet med sina 
kunskaper, erfarenheter och sin kulturella bakgrund. Vuxenutbildningen måste vara tillämplig
på deras ansvarsområden för att vara värdefull för dem – för individen.

Det är därför nödvändigt att vidta alla dessa åtgärder så snart som möjligt, och 
vuxenutbildningen har blivit allt viktigare i en era då globalisering, demografiska utmaningar 
och ekonomiska och sociala förändringar i Europa kräver en större anpassning av 
kvalifikationer och färdigheter i privatlivet, det sociala livet och arbetslivet.


