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OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS

Az oktatási és szakképzési politika esetében a döntéshozatal rendes jogalkotási eljárás
keretében történik. A szubszidiaritás elvével összhangban az oktatási és szakképzési
politikákról az Európai Unió (EU) egyes tagállamai döntenek. Így az EU-ra támogató
szerep hárul. Egyes kihívások azonban valamennyi tagállamot egyformán érintenek – például
az idősödő társadalmak, a munkavállalók körében jelentkező készséghiány és a globális
verseny –, ezért ezek közös válaszokat tesznek szükségessé, valamint az országok közötti
együttműködést és kölcsönös tanulást[1].

JOGALAP

Míg a szakképzést az 1957. évi Római Szerződés határozta meg a közösségi fellépés
területeként, addig az oktatást az 1992. évi Maastrichti Szerződés ismerte el hivatalosan az
EU hatáskörébe tartozó területként. A szerződés kimondja, hogy „a Közösség a tagállamok
közötti együttműködés ösztönzésével és szükség esetén tevékenységük támogatásával és
kiegészítésével hozzájárul a minőségi oktatás fejlesztéséhez, ugyanakkor teljes mértékben
tiszteletben tartja a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó
hatáskörét, valamint kulturális és nyelvi sokszínűségüket”.
A Lisszaboni Szerződés nem változtatott az EU oktatásban és szakképzésben betöltött
szerepéről szóló rendelkezéseken (XII. cím, 165. és 166. cikk). Ugyanakkor megjelent
néhány említésre méltó új elem is: a Lisszaboni Szerződés például tartalmaz egy olyan
rendelkezést, amelyre a szakirodalom horizontális szociális záradékként hivatkozik. Az Európai
Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke szerint: „Politikái és tevékenységei
meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi ... az oktatás [és] képzés ... magas
szintjének előmozdítására ... vonatkozó követelményeket.”.
Ezenfelül az Európai Unió Alapjogi Chartája, mely ugyanolyan jogi erővel bír, mint a
szerződések (az EUSZ 6. cikke), kimondja, hogy: „mindenkinek joga van az oktatáshoz,
valamint a szakképzésben és a továbbképzésben való részvételhez” (14. cikk), továbbá hogy
„mindenkinek joga van a munkavállaláshoz és szabadon választott vagy elfogadott foglalkozás
gyakorlásához” (15. cikk).

CÉLKITŰZÉSEK

A. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti célkitűzések
Politikái és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi az
oktatás és képzés magas szintjének előmozdítására vonatkozó követelményeket. Ezért az EU
oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó hosszú távú stratégiai célkitűzései, amelyeket a Tanács
2009-ben határozott meg, a következők: 1) az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás
megvalósítása; 2) az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása; 3) a

[1]Lásd még a felsőoktatásról szóló 5.13.4. sz. tájékoztatót.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.13.4.pdf
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méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása; 4) az
innováció és a kreativitás – a vállalkozói készségeket is beleértve – fejlesztése az oktatás és a
képzés minden szintjén.
B. Oktatási és képzési prioritások
1. Európa 2020 stratégia és Oktatás és képzés 2020
Az Európa 2020 stratégiának, azaz az EU növekedésre és foglalkoztatásra összpontosító átfogó
programjának elfogadása különösen nagy lendületet adott az oktatási és képzési politikának.
Míg a tagállamok hatáskörébe tartoznak az oktatási és képzési rendszerek, addig az EU
kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy támogassa és kiegészítse az oktatási rendszereik
javítására és korszerűsítésére irányuló erőfeszítéseiket.
Az Európa 2020 stratégia keretében a tagállamok minden évben országspecifikus ajánlások
formájában külön iránymutatást kapnak a prioritást élvező reformokra vonatkozóan. A 2020-ig
érvényes Oktatás és képzés 2020 elnevezésű stratégiai keret tartalmazza az uniós szintű közös
munka céljait, eszközeit és intézkedéseit az oktatás és képzés terén.
Az Oktatás és képzés 2020 keret 2015-ös középtávú felülvizsgálata során megerősítést nyert
a négy stratégiai cél, és ötéves munkaciklust határoztak meg (a 2010 és 2015 közötti
időszak hároméves ciklusát növelve). A keret fókuszát kiigazították, hogy tükrözze, hogy
az oktatás és a képzés a foglalkoztatás, valamint az alapvető értékek és az aktív polgári
szerepvállalás előmozdítása tekintetében is fontos. E változást a prioritásnak tekintett hat
terület is tükrözi: 1) releváns és magas szintű készségek és kompetenciák, valamint a tanulási
eredmények középpontba állítása a foglalkoztathatóság, az innováció és az aktív polgári
szerepvállalás érdekében; 2) befogadó oktatás, egyenlőség, megkülönböztetésmentesség és
a polgári kompetenciák javítása; 3) nyitott és innovatív oktatás és képzés, többek közt a
digitális kor vívmányainak teljes körű kihasználása révén; 4) az oktatók erőteljes támogatása;
5) a készségek és a képesítések átláthatósága és elismerése a tanulási célú és a foglalkozási
mobilitás elősegítése érdekében; 6) fenntartható beruházás, az oktatási és képzési rendszerek
teljesítménye és hatékonysága.
A haladást mutatók és referenciaértékek segítségével ellenőrzik, amelyeket a tényekkel
alátámasztott döntéshozatal elősegítése és a kihívások meghatározása érdekében dolgoztak ki.
A haladás nyomon követése érdekében számos olyan további prioritási területen – például
nyelvek, felnőtt készségek, az oktatásba és képzésbe való befektetés, ikt az oktatásban,
vállalkozói ismeretek az oktatásban, valamint szakoktatás és -képzés – is alkalmaznak
alapmutatókat, amelyekre nem vonatkoznak referenciaértékek.
A mutatók és referenciaértékek fontos eszközök az oktatás és képzés terén elért haladás
méréséhez. Az Oktatás és képzés 2020 részeként az alábbi referenciaértékeket határozták meg
2020-ra: 1) a négyéves kor és a kötelező általános iskolai oktatásba lépési életkor közötti
gyermekek legalább 95%-ának részt kell vennie a kisgyermekkori nevelésben; 2) az olvasás, a
matematika és a természettudományok terén gyengén teljesítő 15 évesek arányát 15% alá kell
csökkenteni; 3) az oktatást és a képzést idő előtt elhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni;
4) a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30–34 év közöttiek aránya érje el legalább a 40%-
ot; 5) biztosítani kell a felnőttek (25 és 64 év közöttiek) átlagosan legalább 15%-ának az
egész életen át tartó tanulásban való részvételét; 6) el kell érni, hogy a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők legalább 20%-a és a szakmai alapképzési képesítéssel rendelkező 18–34 éves
korosztályba tartozók 6%-a valamennyi ideig külföldön tanuljon vagy vegyen részt képzésben;
7) az oktatási rendszerből 1–3 évvel korábban kikerült és munkahellyel rendelkező végzettek

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_hu
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_hu
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(azon 20–34 évesek, akik sikeresen befejezték középiskolai vagy felsőfokú tanulmányaikat)
aránya legalább 82% legyen[2].
2. A szakképzés jelentősége a foglalkoztatás szempontjából
A Bizottság 2016-ban közleményt tett közzé „Új európai készségfejlesztési program” címmel
(COM(2016) 0381), amelyben intézkedésekre tesz javaslatot az emberek munkaerőpiaci
igényeknek megfelelő készségei kifejlesztése és már meglévő készségeik jobb kihasználása
érdekében, hogy minőségi munkájuk legyen és javuljanak esélyeik az életben.
Az „Új európai készségfejlesztési program” keretében javasolt egyik kezdeményezés az
Europass keretrendszer frissítésére vonatkozik, ami az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ
(CEDEFOP), az EU egyik decentralizált ügynöksége hatáskörébe tartozik.
A 2005-ben indított Europass 28 nyelven hozzáférhető dokumentumokból és eszközökből áll,
amelyek segítenek az EGT polgárainak saját önéletrajzuk és kompetenciáikat összefoglaló
portfóliójuk kidolgozásában. A Bizottság 2016 októberében javaslatot tett a készségekkel és
képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások egységes keretrendszerére (Europass)
– ez a 2004-es határozat frissítése. A Parlament és a Tanács jelenleg dolgozik a javaslaton, és a
rendes jogalkotási eljárás keretében fog határozni 2017 második felében vagy 2018-ban.
A koppenhágai és bruges-i folyamat célja a szakképzés terén az uniós együttműködés erősítése,
továbbá a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési program prioritási a
felnőttképzés elősegítésére irányulnak. A fenti két szektor egyedi prioritásokkal rendelkezik a
2020-ig tartó időszakban.
Végezetül pedig az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) az első olyan uniós
kezdeményezés, amely teljes körűen integrálja a „tudásháromszög” mindhárom pontját (oktatás,
kutatás és innováció), és arra törekszik, hogy világszínvonalú referenciamodellként szerezzen
magának hírnevet, a változás ösztönzőjeként és motorjaként a meglévő oktatási és kutatási
intézményekben (a felsőoktatásra vonatkozó részletes információkat lásd az 5.13.4. számú
tájékoztatóban).
C. Az Erasmus+ Program (2014–2020)
Az oktatást, a képzést és a sportot az EU következő évtizedre szóló növekedési stratégiájában
kulcsfontosságú tényezőként ismerték el az európai országokat sújtó társadalmi-gazdasági
válság leküzdésében, a növekedés és a munkahelyteremtés fellendítésében, valamint a
társadalmi egyenlőség és befogadás elősegítésében.
Ennek megfelelően az Erasmus+ az oktatásra, a képzésre, az ifjúságra és a sportra
vonatkozó, a 2014 és a 2020 közötti időszakra szóló uniós program. Az Unió korábbi, a
tapasztalatcserét, az oktatási és képzési rendszerek fejlesztését, valamint az ifjúsági munkát
ösztönző kezdeményezéseire épül.
Az Erasmus+ célja az országok arra irányuló erőfeszítéseinek támogatása, hogy hatékonyan
felhasználják az európai emberi és társadalmi tőkében rejlő lehetőségeket, egyúttal erősítsék az
egész életen át tartó tanulás elvét azáltal, hogy átfogva az oktatás, a képzés és a fiatalság területét
összekapcsolják a formális, nem formális és informális tanulás számára nyújtott támogatást.

[2]Az Európa 2020 stratégiával kapcsolatban lásd: http://ec.europa.eu/index_hu.htmAz Európa 2020 stratégia kiemelt
kezdeményezései közül az alábbi öt az oktatási és képzési rendszerek korszerűsítésétől függ: Mozgásban az ifjúság,
Új készségek és munkahelyek menetrendje, Digitális menetrend, Innovatív Unió és a Szegénység elleni küzdelem
platformja.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=hu
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.13.4.pdf
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Az oktatás és képzés terén az Erasmus+ programban kitűzött egyedi célok a következők: 1) a
kulcskompetenciák és készségek szintjének javítása, különös tekintettel a munkaerőpiacon[3]

betöltött szerepükre és az társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásukra; 2) a minőségi
fejlesztések, az innováció terén a kiválóság és az oktatási és képzési intézmények szintjén
a nemzetköziesítés elősegítése; 3) a nemzeti szintű szakpolitikai reformokat kiegészítő és az
oktatási és képzési rendszerek korszerűsítését támogató egész életen át tartó tanulás európai
térsége létrejöttének ösztönzése és az ezzel kapcsolatos tudatosság növelése; 4) az oktatás és
képzés nemzetközi dimenziójának erősítése; 5) a nyelvek oktatásának és tanulásának fejlesztése,
valamint az EU széles körű nyelvi sokfélesége és az interkulturális érzékenység ösztönzése.
Az új Erasmus+ nagyra törő célja, hogy támogassa a szinergiákat és kölcsönhatásokat az
oktatás, a képzés és az ifjúság különböző területei között, felszámolja a különböző fellépések
és projektformátumok közötti mesterséges határokat, előmozdítsa az új ötleteket, bevonjon
új szereplőket a munka és a civil társadalom világából, és ösztönözze az együttműködés új
formáit. Az oktatási ágazat három kulcsfontosságú intézkedés keretében teljesíti e célokat: az
1) kulcsfontosságú intézkedés központi eleme a felsőoktatásban és a szakképzésben részt vevő
diákok és személyzet mobilitása az oktatás valamennyi szegmensében; a 2) kulcsfontosságú
intézkedés a partnerségekre összpontosít; a 3) kulcsfontosságú intézkedés pedig a szakpolitikai
reformokat támogatja.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament mindig is támogatta a tagállamok közötti szoros együttműködést az oktatás
és képzés terén, valamint az európai dimenzió hangsúlyosabbá tételét a tagállamok oktatási
politikáiban. Ezért közbenjárt az oktatásra és képzésre vonatkozó szilárd jogalap létrehozása
érdekében, és eredményes erőfeszítéseket tett azért, hogy biztosítsa az Erasmus+ számára
rendelkezésre álló költségvetési források növelését, és támogatta azt, hogy a következő többéves
pénzügyi keretben az uniós finanszírozás prioritásai jövőorientáltabbnak tekinthető irányba
mozduljanak el.
A Parlament tevékenyen részt vesz az Oktatás és képzés 2020 szakpolitikai ciklusában, és
válaszol az említett keretben készült jelentésekre (példa erre az oktatásról, képzésről és az
Európa 2020 stratégiáról szóló, 2012. szeptember 11-én elfogadott állásfoglalása és az oktatás és
képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerének nyomon követéséről
szóló, 2016. június 23-án elfogadott állásfoglalása).
A Parlament fokozottan odafigyel a Bizottság azon közleményeire, amelyek az oktatás és képzés
konkrét területeit veszik célba. Példaként említhető „A korai oktatásról az Európai Unióban”
című, 2011. május 12-i, a korai iskolaelhagyás elleni küzdelemről szóló, 2011. december 1-
jei, az európai felsőoktatási rendszerek modernizációjáról szóló, 2012. április 20-i, az oktatás
újragondolásáról szóló, 2013. október 22-i és az új technológiákról és nyílt oktatási forrásokról
szóló, 2014. április 15-i állásfoglalása, valamint a fiatalok vállalkozói készségének oktatás és
képzés révén történő előmozdításáról szóló, 2015. szeptember 8-i és az Erasmus+ programról
és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközeiről szóló, 2016. április 12-
i állásfoglalása.

[3]Az üzleti világ szereplői szerint az európai oktatási és képzési rendszerek továbbra sem képesek a
foglalkoztathatósághoz szükséges készségek biztosítására, és nem működnek együtt megfelelően a vállalkozásokkal
vagy a munkaadókkal annak érdekében, hogy a munkakörnyezet valóságához közelebb hozzák a tanulást.
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A plenáris ülés 2017-ben szavaz az Erasmus+ (2015/2327(INI)) végrehajtásáról szóló
jelentésről. E jelentés megvizsgálja a program végrehajtásának első éveit, kiemeli sikereit, és
módosításokat javasol a többéves keretprogram második részének jobbítása érdekében.
A Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL)
jelenleg készíti közös saját kezdeményezésű jelentését az „Új európai készségfejlesztési
programról”. A plenáris ülés várhatóan 2017 nyarán szavaz róla. E két bizottság közös
jogalkotási jelentésen is dolgozik, amelynek témája az új Europassra vonatkozó határozatról
szóló bizottsági javaslat (2016/0304 (COD)).
A CULT bizottságban jelenleg készül az „Egyetemi továbbképzés és távképzés az egész életen
át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként” című saját kezdeményezésű jelentés
(2016/2142(INI)).
A Parlament az oktatás és képzés terén végzett munkája során mindenütt következetesen
kiáll amellett, hogy az oktatás nemcsak a fiatalokat segítő esélyteremtés szempontjából döntő
fontosságú, hanem azért is, mert felkészíti az egyéneket arra, hogy az összetett társadalmakban
aktív polgárként vegyenek részt.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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