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OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS

A szubszidiaritás elvével összhangban az oktatási és képzési politikákért elsősorban
a tagállamok felelősek, az Európai Unió pedig kizárólag támogató szerepet tölt be.
Mindazonáltal számos jövőbeli kihívás – többek között az idősödő társadalmak, a
szakképzett munkaerő hiánya, a globális verseny és a kisgyermekkori nevelés –
valamennyi tagállamot érinti, ezért közös válaszokat, valamint az országok közötti
együttműködést és kölcsönös tanulást tesz szükségessé[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), bár horizontális
szociális záradéknak tekinthető rendelkezéssel egészítette ki. Az Európai Unió
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. cikke ugyanis kimondja, hogy: „Politikái
és tevékenységei meghatározása és végrehajtása során az Unió figyelembe veszi
a foglalkoztatás magas szintjének előmozdítására, a megfelelő szociális védelem
biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, valamint az oktatás, a képzés
és az emberi egészség védelmének magas szintjére vonatkozó követelményeket”.
Ezenkívül az Európai Unió Alapjogi Chartája, amely a szerződésekkel azonos
jogi kötőerővel bír (az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke), rögzíti, hogy:
„mindenkinek joga van az oktatáshoz, valamint a szakképzésben és továbbképzésben
való részvételhez” (14. cikk), és joga van „a munkához és a szabadon választott vagy
elfogadott foglalkozás gyakorlásához” (15. cikk).

CÉLKITŰZÉSEK

Politikáiban és fellépéseiben az Uniónak figyelembe kell vennie az egész életen
át tartó tanulás magas szintjének előmozdítására, az európai tanulók és tanárok

[1]További részleteket a felsőoktatásról szóló 3.6.4. sz. tájékoztatóban talál.
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mobilitására, valamint az Unióhoz való tartozás érzésének kialakítására vonatkozó
követelményeket. E célból a Bizottság egy 2020 szeptemberében közzétett
közleményében (COM(2020) 0625) felvázolta az „európai oktatási térség” körvonalait,
amely hat dimenzióval rendelkezik: az oktatás és képzés minősége, befogadás, zöld
és digitális átállás, tanárok és oktatók, felsőoktatás, geopolitikai dimenzió. A Tanács
a 2021. februárban elfogadott állásfoglalásában[2] a fent említett közlemény alapján
meghatározta az elkövetkező években elérendő célok listáját:
— a szövegértés, a matematika és a természettudományok terén nem megfelelő

tudással rendelkező 15 évesek arányának 2030-ra 15% alatt kell lennie (arányok
2020-ban: 22,5% a szövegértés terén, 22,9% a matematika terén és 22,3% a
természettudományok terén);

— a nem megfelelő számítógépes és számítástechnikai ismeretekkel rendelkező
nyolcadik évfolyamos tanulók arányának 2030-ra 15% alatt kell lennie;

— 2030-ra a hároméves és az iskolaköteles kor közötti gyermekek legalább 96%-
ának részt kell vennie koragyermekkori nevelésben és gondozásban (arány 2020-
ban: 94,8%);

— a korai iskolaelhagyók arányát 2030-ra 9% alá kell csökkenteni (arány 2020-ban:
10,2%);

— a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25–34 évesek arányának 2030-ra legalább
45%-nak kell lennie (az arány 2020-ban: 40,3%);

— 2025-re a szakoktatásban és -képzésben részt vevő, tanulmányaik során szakmai
gyakorlatot végző fiatal diplomások arányának legalább 60%-nak kell lennie;

— 2025-re a 25–64 éves felnőttek legalább 47%-ának részt kellett vennie oktatásban
a megelőző 12 hónapban.

Az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés korábbi stratégiai
keretéhez (Oktatás és képzés 2020) képest a digitális készségek mutatója a
legfőbb újdonság. Az elfogadott mutatókat az európai oktatási térség megvalósítására
létrehozott irányító szerv révén kell nyomon követni.

EREDMÉNYEK

A. Oktatás és foglalkoztatás
2020 júliusában a Bizottság közzétette „A fenntartható versenyképességre, a
társadalmi méltányosságra és a rezilienciára vonatkozó európai készségfejlesztési
program” című közleményét (COM(2020) 0274), amelyben tizenkét intézkedést javasol
az egyének és a vállalkozások készségeinek gyarapítására és fejlesztésére:
— 1. intézkedés: készségfejlesztési paktum létrehozása;

— 2. intézkedés: a készségekkel kapcsolatos információgyűjtés megerősítése;

— 3. intézkedés: a stratégiai nemzeti továbbképzési intézkedések uniós támogatása;

[2]A Tanács állásfoglalása az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség létrehozása érdekében és azon túlmutatóan
folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszeréről (2021–2030).
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— 4. intézkedés: a szakoktatásról és -képzésről szóló tanácsi ajánlásra vonatkozó
javaslat;

— 5. intézkedés: az „Európai egyetemek” kezdeményezés megvalósítása és a
tudósok továbbképzése;

— 6. intézkedés: a digitális és ökológiai kettős átállást kísérő készségek fejlesztése;

— 7. intézkedés: a STEM-végzettségű (természettudományok, technológia, műszaki
tudományok és matematika) szakemberek létszámának növelése; a vállalkozói és
transzverzális készségek előmozdítása;

— 8. intézkedés: életviteli készségek;

— 9. intézkedés: az egyéni tanulási számlákra vonatkozó kezdeményezés;

— 10. intézkedés: a mikrotanúsítványokkal kapcsolatos európai megközelítés;

— 11. intézkedés: az új Europass platform;

— 12. intézkedés: a készségfejlesztésre irányuló tagállami- és magánbefektetések
felszabadítását lehetővé tévő keret fejlesztése.

B. Erasmus
Az Erasmus+ az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja a 2021–
2027 közötti időszakra. Az Erasmus+ program konkrét célkitűzései a következők:
(1) a kulcskompetenciák és készségek szintjének javítása, különös tekintettel
a munkaerőpiacon betöltött szerepükre és a társadalmi kohézióhoz való
hozzájárulásukra; (2) a minőségi fejlesztések és az innováció terén a kiválóság,
illetve az oktatási és képzési intézmények nemzetköziesítésének elősegítése; (3) a
nemzeti szintű szakpolitikai reformokat kiegészítő egész életen át tartó tanulás európai
térsége létrejöttének ösztönzése és az ezzel kapcsolatos tudatosság növelése; (4) az
oktatás és képzés nemzetközi dimenziójának erősítése; a nyelvek oktatásának és
tanulásának fejlesztése. Az oktatási ágazatban e program három kulcsfontosságú
intézkedés keretében teljesíti e célokat:
— 1. fő intézkedés: az egyének tanulási célú mobilitása;

— 2. fő intézkedés: együttműködés az innováció és a bevált gyakorlatok cseréje
terén;

— 3. fő intézkedés: a szakpolitikai reformfolyamat támogatása.

C. További eredmények
Az elmúlt három év során a Tanács számos ajánlást hagyott jóvá, amelyek
célja az európai oktatási térség megvalósítása. Például a szociális jogok európai
pillérének elfogadását követően, amely elismeri, hogy „a gyermekeknek joguk van
a megfizethető és magas színvonalú koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz”,
a Tanács 2019 májusában jóváhagyta a magas színvonalú kisgyermekkori nevelési
és gondozási rendszerekről szóló ajánlást[3]. Az ajánlások – a középfokú oktatással
kapcsolatos növekvő aggodalmat kifejezve – a következőkre is összpontosítottak: a

[3]HL C 189., 2019.6.5., 4. o.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:189:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.189.01.0004.01.ENG&toc=OJ:C:2019:189:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32018H0607(01)


Az Európai Unió ismertetése - 2022 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

közös értékek, az inkluzív oktatás és az oktatás európai dimenziójának előmozdítása
(2018. május)[4], a képesítések és a külföldi tanulmányi időszakok automatikus
kölcsönös elismerése (2018. november)[5], a nyelvoktatás és -tanulás javítása
(2019. május)[6], legutóbb pedig az oktatás és képzés terén az európai oktatási térség
létrehozása érdekében és azon túlmutatóan folytatott európai együttműködés stratégiai
keretrendszere (2021. február)[7].
Az EU elindította az „Európai egyetemek” kezdeményezést is, és támogatja az európai
diákigazolvány[8] bevezetését.

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. Aktívan részt vesz az Oktatás és képzés 2020-hoz
kapcsolódó szakpolitikai ciklusban.
A. Erasmus
2017. szeptember 14-i állásfoglalásában a Parlament elismerte az Erasmus+
program rendkívül kedvező hatását. Egyúttal hangsúlyozta, hogy az új programnak
nyitottabbnak és elérhetőbbnek kell lennie, valamint felhívta a figyelmet a
krediteknek az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer keretében történő
elismerésével kapcsolatos nehézségekre. A Parlament továbbá egy uniós elektronikus
diákigazolvány létrehozását szorgalmazta, hogy a diákok Európa-szerte hozzáférjenek
a szolgáltatásokhoz. A képviselők hangsúlyozták, hogy e programon keresztül elő
kell mozdítani az aktív polgári szerepvállalást, az állampolgári ismeretek oktatását és
az európai identitást. 2019. március 13-án a Parlament a brexittel összefüggésben
állásfoglalást fogadott el az Erasmus+ program keretében folyamatban lévő tanulási
célú mobilitási tevékenységek folytatásáról az Egyesült Királyság EU-ból való
kilépésével összefüggésben.
2020. decemberben a Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodásra jutott a 2021–
2027 közötti időszakra vonatkozó Erasmus+ programról, amelynek költségvetése
várhatóan meghaladja a 26 milliárd EUR-t (az előző időszakban ez 14,7 milliárd EUR
volt). A program új kiadásának növelnie kell a – például fogyatékosság, földrajzi
távolság vagy szegénység miatt – kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek
részvételét. Az Erasmus+ támogatja a felnőtt tanulók egész életen át tartó tanulását. Az
adminisztratív formaságok egyszerűsödnek, a strukturális alapokhoz való hozzáférést
a program keretében nem kiválasztott projektek számára pedig „kiválósági pecsét”
révén teszik lehetővé. Végül pedig a program éghajlati lábnyomának csökkentését
célzó intézkedések révén fog hozzájárulni az Unió éghajlat-politikai célkitűzéseihez.

[4]HL C  195., 2018.6.7., 1. o.
[5]HL C 444., 2018.12.10., 1. o.
[6]HL C 189., 2019.6.5., 15. o.
[7]HL C 66., 2021.2.26., 1. o.
[8]További részleteket a felsőoktatásról szóló 3.6.4. sz. tájékoztatóban talál.
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B. Oktatás és foglalkoztatás
A Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) és a Foglalkoztatási és Szociális
Bizottság (EMPL) közös saját kezdeményezésű jelentést készített az „Új
európai készségfejlesztési programról” szóló bizottsági közleményről. A Parlament
2017. szeptember 14-én fogadta el a vonatkozó állásfoglalást[9]. Abban holisztikus
megközelítésre szólít fel az oktatás és a készségfejlesztés terén, és felkéri
a tagállamokat, hogy ne csak a foglalkoztathatósághoz szükséges készségekre
összpontosítsanak, hanem más, a társadalom szempontjából releváns készségekre is.
A CULT és az EMPL bizottság közös jogalkotási jelentést készített a Bizottságnak
az Europass keretrendszer aktualizálásáról szóló javaslatáról. Az új Europass
keretrendszer az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646 határozatával
2018. április 18-án került elfogadásra.
Ezenkívül az ifjúság európai évéről (2022) szóló javaslattal kapcsolatos álláspontjában
a Parlament kitartott amellett, hogy az ifjúság évének fokoznia kell az arra irányuló
erőfeszítéseket, hogy a fiatalok megfelelő tudásra és készségekre tegyenek szert, és
jobban megértsék munkakörnyezetüket.
C. Egyéb konkrét területek
A Parlament fokozottan odafigyel a Bizottság azon közleményeire is, amelyek
az oktatás és képzés konkrét területeit veszik célba. Ezek közül néhány példa:
az Európai Parlament 2014. április 15-i állásfoglalása az új technológiákról és
a nyitott oktatási segédanyagokról, 2015. szeptember 8-i állásfoglalása a fiatalok
vállalkozók oktatás és képzés révén történő támogatásáról, 2017. szeptember 12-
i állásfoglalása az egyetemi továbbképzésről és távképzésről az egész életen át
tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként, 2018. június 12-i állásfoglalása
az oktatás unióbeli korszerűsítéséről, 2018. december 11-i állásfoglalása az
oktatásról a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós
politika kidolgozásához, valamint 2021. február 11-i állásfoglalása az európai
készségfejlesztési programról. Végezetül a digitális oktatáspolitika kialakításáról szóló,
2021. március 25-i állásfoglalásában a Parlament kifejti álláspontját a „ Digitális oktatási
cselekvési terv 2021–2027 – Az oktatás és a képzés átalakítása a digitális kornak
megfelelően” című bizottsági közleményről (COM(2020) 0624) is.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

[9]HL C 337., 2018.9.20., 135. o.
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