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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. emlékeztet arra, hogy az ifjúsági munkanélküliség magas szintje elleni küzdelemhez való 

hatékony hozzájárulás érdekében az uniós kohéziós politikának teljes mértékben 

összhangban kell lennie az Európa 2020 stratégiával, és különösen az oktatásra vonatkozó 

kiemelt célokkal (a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá való csökkentése, illetve a 

felsőoktatásban oklevelet, diplomát vagy azzal egyenértékű szakképzési bizonyítványt 

szerzett fiatalok arányának legalább 40%-ra való növelése), valamint azzal a célértékkel, 

hogy a felnőttek legalább 15%-a részt vegyen az egész életen át tartó tanulásban és a 

gyermekek legalább 95%-a kora gyermekkori oktatásban vegyen részt, ezáltal elismerve a 

készségek és a megszerzett tapasztalat validálását; 

2. rámutat, hogy az Európa 2020 stratégia céljainak elérése érdekében – különös tekintettel 

az oktatással kapcsolatos célokra és az iskolai lemorzsolódás csökkentésére – javítani kell 

az oktatási infrastruktúrához való hozzáférést és a szociokulturális szolgáltatások 

minőségét az EU régióiban, különösen azokban, ahol gazdasági stagnálás áll fenn; 

emlékeztet arra, hogy az oktatás fontos szerepet tölt be a nagyobb fokú társadalmi és 

regionális kohézió megvalósításában, valamint a fiatalok demokratikus öntudatának és 

részvételének erősítésében; 

3. hangsúlyozza, hogy a 18–24 év közötti lakosság 12%-a korai iskolaelhagyó; felkéri az 

Uniót, hogy azonosítsa a korai iskolaelhagyáshoz vezető főbb tényezőket, valamint 

nemzeti, regionális és helyi szinten kísérje figyelemmel a jelenség jellemzőit, célzott és 

hatékony, tényeken alapuló szakpolitikákat alapozva meg ezáltal; úgy véli, hogy a korai 

iskolaelhagyás csökkentésére irányuló szakpolitikáknak számos különböző szemponttal 

kell foglalkozniuk, többek között azokkal az oktatási és társadalmi kihívásokkal, amelyek 

e jelenség kialakulásához vezethetnek; 

4. rámutat, hogy az oktatási intézmények és a munkaerő-piaci szereplők közötti hatékony 

együttműködés nélkül lehetetlen lesz orvosolni a fiatal diplomások körében jellemző 

magas munkanélküliségi szintet az EU-ban; különösen hangsúlyozza, hogy a 

munkaerőpiacon keresett ismeretekre és készségekre irányuló oktatással nőtt a fiatalok 

foglalkoztatottságának aránya és csökkentek a társadalmi különbségek; 

5. sajnálja, hogy az oktatás jelenleg nem részesül kellő mértékű finanszírozásban, és 

hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszerek – különösen a szakképzés, valamint a formális 

és informális oktatás – korszerűsítésére irányuló nagyobb beruházásra van szükség; 

emlékeztet arra, hogy ez az iskolaépületek felújítására, valamint az oktatást és a kutatást 

szolgáló új technológiák nyújtására (kutatási adatbázisokhoz való hozzáférés, informatikai 

képzés, e-tanulás) is vonatkozik; 

6. hangsúlyozza továbbá, hogy fontos az oktatás, a kutatás és az üzleti élet közötti 

kapcsolatok regionális, helyi, nemzeti és szupranacionális szinten való megerősítése; 

felhívja a tagállamokat arra, hogy mihamarabb tegyenek eleget az európai szemeszter 

keretében az oktatással kapcsolatban megfogalmazott országspecifikus ajánlásoknak, 
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illetve a Bizottság egyéb ajánlásainak;  

7. hangsúlyozza mind az egész életen át tartó tanulás, mind a képesítéssel rendelkező oktatók 

odavonzása és megtartása érdekében a kutatók és az egyetemi tanárok jobb 

munkakörülményeinek a fontosságát mint a gazdasági növekedés kulcsfontosságú 

tényezőit; felhívja a figyelmet annak a fontosságára, hogy a fiatalok digitális készségeket 

szerezzenek, és hogy a tanárok ennek megfelelő képzésben részesüljenek, mivel az ilyen 

készségek egyre fontosabbá válnak az európai munkaerőpiacon; 

8. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci igények gyorsan változnak és a fiatalok egyre 

komolyabb nehézségekkel szembesülnek az oktatásból a munkába való átmenet során, 

ezért általában nagyobb eséllyel válnak munkanélkülivé; ismét felhívja a figyelmet a 

humán tőkébe és az emberekbe való befektetés fontosságára, különös tekintettel az 

európai fiatalokra, hogy növeljék munkaerő-piaci esélyeiket és javítsák a szakmai 

képesítésekhez vezető utakat; felszólít a szükséges munkahelyeket és készségeket 

azonosító jelenlegi uniós „készségkörkép” javítására, valamint arra, hogy ennek 

megfelelően alakítsák át a tagállamok oktatási és képzési rendszereit oly módon, hogy az 

emberek a megfelelő munkahelyhez szükséges megfelelő készségeket sajátíthassák el; 

9. hangsúlyozza, hogy támogatni kell az oktatás világa és a foglalkoztatási politikák közötti 

partnerségeket valamennyi érdekelt fél – többek között a döntéshozók, a képzést 

biztosítók és a munkáltatók – bevonásával; 

10. üdvözli az ifjúsági garanciarendszer erősítése érdekében azokban a régiókban bevezetett 

ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, ahol az ifjúsági munkanélküliség meghaladja a 

25%-ot, és hangsúlyozza, hogy ez az ifjúsági munkanélküliség csökkentésének hatékony 

eszköze, valamint közép- és hosszú távon alapvető fontosságú strukturális reformként fog 

szolgálni; felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak létre erős együttműködést az érdekelt 

felekkel, különösen a munkáltatókkal és a kkv-kal, hogy teljes mértékben kiaknázzák az 

Európai Szociális Alap, az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és egyéb strukturális 

alapok lehetőségeit az ifjúsági garancia végrehajtása, illetve infrastruktúrájának 

létrehozása céljából;  

11. felszólítja a Bizottságot, hogy a bevált gyakorlatok cseréje által segítsen biztosítani az 

ifjúsági garanciarendszer hatékony végrehajtását; rámutat, hogy az ifjúsági foglalkoztatási 

kezdeményezés keretében működő ifjúsági garancia számára előirányzott költségvetési 

összegek 2015. december 31-ig használhatók fel; felszólítja a Bizottságot, hogy tegye meg 

az a program folytatásának biztosításához szükséges intézkedéseket; 

12. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági garanciarendszerek keretében fejleszteni kell a vállalkozói 

készségeket; mindazonáltal úgy véli, hogy a korai beavatkozásra és aktiválásra, és – sok 

esetben – reformokra van szükség (például a szakképzési rendszerek fejlesztésére), 

továbbá a duális képzési rendszerhez kapcsolódó legjobb gyakorlatok cseréje strukturális 

változásokat idézhet elő a munkaerő-piacon és magasabb szintű foglalkoztatást 

eredményezhet; 

13. üdvözli az új Európai Stratégiai Beruházási Alapot; reméli, hogy az oktatást és a képzést 

stratégiai beruházásnak és ezért valamely kiemelt intézkedés részének tekintik; 
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14. sürgeti a Bizottságot, hogy ismerje el a kultúrában a fenntartható gazdasági fejlődéshez és 

a régiók versenyképességéhez való hozzájárulás, valamint a társadalmi kohézió javítása 

szempontjából rejlő valamennyi lehetőséget; különösen hangsúlyozza a kulturális és 

kreatív ágazatoknak, illetve a kulturális örökség digitalizálásának az uniós gazdasági 

fellendülés és növekedés, valamint a regionális fejlődés stratégiai jelentőségű 

motorjaiként betöltött szerepét, miután ezek jelenleg – közvetlenül vagy közvetve – több 

mint 7 millió munkahelyet teremtenek; 

15. hangsúlyozza a kulturális ágazat jelentőségét az ifjúsági munkanélküliség elleni 

küzdelemben, tekintve hogy rendkívül vonzó a fiataloknak és több munkalehetőséget 

kínál számukra; emlékeztet továbbá arra, hogy a kultúra az oktatáson, a 

készségfejlesztésen, a képzésen és az informális tanuláson keresztül segít abban, hogy 

több és jobb munkahely jöjjön létre; törekszik arra hogy a kohéziós politikai eszközöket a 

kulturális és kreatív ágazatok munkahelyeinek javítására és növelésére összpontosítsa; 

16. felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és az 

Európai Szociális Alapból történő finanszírozás lehetőségét a kulturális tevékenységek 

támogatására a tagállamokban, és különösen a kreatív ágazat segítésére; kéri a 

Bizottságot, hogy legkésőbb a Kreatív Európa program félidős jelentésével együtt, azaz 

2017. december 31-ig nyújtson be jelentést a Parlamentnek az értékelés eredményeiről; 

17. emlékeztet arra, hogy a kultúra, valamint a materiális és immateriális kulturális örökség a 

fenntartható városi és vidéki rehabilitáció és a városok és régiók vonzereje, illetve a 

kulturális turizmus révén való gazdasági fejlődés és a kreatív kkv-k szempontjából 

kulcsfontosságú; kéri regionális kulturális központok létrehozását, amelynek keretében 

kis- és nagyvárosok, valamint régiók működhetnek együtt kulturális örökségük 

támogatása és megőrzése, valamint gazdasági értékké való átalakítása érdekében; 

18. felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon kötelezettséget arra, hogy megteszi az összes 

szükséges lépést az európai kulturális örökséget megtestesítő és az európai országok, 

régiók és városok kulturális sajátosságaiból merítő, illetve a közös európai identitást 

támogató kulturális és társadalmi-gazdasági fejlődés ösztönzése tekintetében alapvető 

fontosságú materiális és immateriális javak hatékony védelmének biztosítása érdekében; 

felszólítja az EU városait és régióit, hogy használják fel e célra a kohéziós politikai 

eszközöket; 

19. ezzel összefüggésben úgy véli, hogy a Bizottság által a teljes projektköltség alapján 

meghatározott 5 millió eurós (vagy az UNESCO-listán szereplő helyszínek esetében a 

teljes költségből 10 millió eurós) felső határ túlságosan merev, ami a kulturális örökség 

tekintetében nyújtott támogatások csökkenését fogja eredményezni, főként azért, mert 

nem rendelkezik a dokumentációs és az igazgatási költségek levonásáról és a nem 

levonható kiadásokról (pl. héa), továbbá úgy véli, hogy ez csökkenti az EU társadalmi és 

gazdasági fejlődéséhez alapvető fontosságú köz- és magánszféra közötti partnerségek és 

kulturális beruházások hatókörét; 

20. hangsúlyozza, hogy az uniós jog nem biztosít jogalapot ehhez a megközelítéshez, és 

felszólítja a Bizottságot, hogy ebben az összefüggésben vizsgálja felül a határozatot, és 

hogy – a tematikus iránymutatásokban – pontosítsa az 1301/2013/EU rendelet (ERFA) 3. 

cikke e) pontjának értelmezését a berendezésekbe és a kisméretű (kulturális és 
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fenntartható turizmussal kapcsolatos) infrastruktúrába való állóeszköz-beruházás révén a 

saját potenciál fejlesztésébe történő befektetés tekintetében; 

21. felszólítja a tagállamokat, hogy költségvetésük és regionális fejlesztésre szánt pénzkeretük 

nagyobb részét jelöljék ki a kultúra és a kulturális örökség finanszírozására annak 

érdekében, hogy vonzóbbá tegyék a régiókat, előmozdítsák hatékony és átfogó 

fejlődésüket, és kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket; 

22. felhívja a figyelmet az egyszerűsítés fontosságára, és javasolja, hogy a Bizottság és a 

tagállamok folytassák a kohéziós politika végrehajtásának egyszerűsítésére irányuló 

erőfeszítéseiket, hogy javítsák a szakpolitikai eredmények céljainak meghatározását és 

minden szinten csökkentsék a bürokráciát; hangsúlyozza a végrehajtás különböző 

területein érvényesülő legjobb gyakorlatok megosztását szolgáló platformok fontosságát. 
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