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JAVASLATOK 

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci igények gyorsan változnak és így a készségek, a 

technológiák és a munkák is; úgy véli, hogy a magas uniós munkanélküliség egyik oka a 

strukturális munkaerőhiány jelenlegi aránya; 2014-ben több millió üres munkahelyet azért 

nem tudtak betölteni, mert hiányzott a megfelelően képzett munkaerő; hangsúlyozza, hogy 

szükség van egy olyan átfogó, hosszú távú stratégiára, amely azonnali intézkedésekkel 

ötvöződik, hogy az oktatási rendszereket valamennyi szinten – többek között a 

szakképzést – a munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeli szükségleteihez lehessen igazítani; e 

tekintetben ösztönzi a szorosabb együttműködést az üzleti és oktatási intézmények között, 

annak érdekében, hogy bevonják a munkaadókat a tanulmányi programok kialakításába és 

értékelésébe, annak biztosítása érdekében, hogy a munkaerőpiac által megkövetelt 

készségeket hatékony módon fejlesszék ki; 

2. véleménye szerint a válságból való a gazdasági fellendüléshez nem elegendő az, hogy 

kizárólag a készségek munkaerő-piaci igényekhez történő hozzáigazításának módjaiba 

fektetünk be azzal a céllal, hogy munkalehetőségeket teremtsünk; hangsúlyozza, hogy a 

munka hiánya általában annak az eredménye, hogy Európában nincs növekedés, és 

jelenleg még nem a strukturális munkaerőhiány képezi a magas munkanélküliségi arány fő 

okát; egyetért azonban azzal, hogy a strukturális munkaerőhiány meglévő problémája a 

gazdaság fokozatos felélénkülésével fokozódik, és hogy minden szinten meg kell erősíteni 

az arra irányuló folyamatos erőfeszítéseket, hogy az oktatás, a képzés, és a munkaerőpiac 

egymáshoz közelebb kerüljenek, ; ismét rámutat, hogy ahhoz, hogy Európában intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedést, valamint munkahelyteremtést érjünk el, holisztikus 

megközelítésre van szükség, a munkaerő-piaci igények teljesítése érdekében egyértelmű 

gazdasági és szociális elképzelésekkel, illetve erős, intelligens és jól képzett munkaerővel; 

3. hangsúlyozza a munkaerő-piaci és oktatási rendszerek átláthatóbbá tételét, a mobilitás 

stimulálását és a lehetőségek teremtését célzó olyan uniós kezdeményezések jelentőségét, 

mint az európai képesítési keretrendszer, az Europass-önéletrajz (Europass-CV), az 

európai készségútlevél, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja (EURES), a 

tudásfejlesztési szövetségek és a tanulószerződéses gyakorlati képzés európai szövetsége; 

kéri e kezdeményezések fokozottabb támogatását az európai munkaerőpiac javítása 

érdekében; 

4. hangsúlyozza, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez és az uniós 

„készségkörképhez” hasonló kezdeményezéseket – amelyek a fiatalok munkanélkülisége 

és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelmet célozzák –  folytatni kell, sőt ki kell őket 

egészíteni mind időtartamuk, mind finanszírozási eszközeik tekintetében; hangsúlyozza, 

hogy az uniós „készségkörkép” központi hozzáférési pontot nyújt a különböző európai 

munkalehetőségek és ágazatok készségigényeivel kapcsolatos információkról; 

hangsúlyozza, hogy a honlapon található információ segítheti a döntéshozókat és 

valamennyi résztvevő szereplőt a tájékozottabb döntéshozatalban, abból a célból, hogy 

megvalósulhasson a fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja, és hogy elősegítsék 
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az oktatásból a munkába való átmenetet;  

5. hangsúlyozza, hogy a fiatalok egyre komolyabb nehézségekkel szembesülnek az 

oktatásból a munkába való átmenet során, ezért általában nagyobb eséllyel válnak 

munkanélkülivé és egyre nagyobb valószínűséggel alkalmazzák őket alacsony minőségű 

vagy bizonytalan állásokban; 

6. hangsúlyozza a készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai 

osztályozási eszközének (ESCO) fontosságát, amely 25 európai nyelven határozza meg és 

kategorizálja az uniós munkaerőpiac, oktatás és képzés szempontjából fontos készségeket, 

kompetenciákat, képesítéseket és foglalkozásokat; 

7. hangsúlyozza, hogy az oktatás és képzés minden szintjébe be kell vonni a vállalkozói 

képzés egyes elemeit, mivel a fiatalok lehető legkorábbi megismertetése a vállalkozói 

szellemmel hatékony módja a munkanélküliség, különösen pedig az ifjúkori 

munkanélküliség elleni küzdelemnek; e tekintetben a tudományos és üzleti közösség 

közötti aktív párbeszédre és együttműködésre ösztönöz olyan oktatási programok 

kialakítása révén, amelyek hozzásegítik a fiatalokat a megkívánt készségek és 

kompetenciák megszerzéséhez; 

8. felszólít a jelenlegi és a jövőbeli készségigények jobb megértésére, valamint a meglévő 

uniós „készségkörkép” megerősítésére annak érdekében, hogy az egyes ágazatokban 

jobban meg lehessen határozni a készséghiányokat és -hiányosságokat, valamint a 

foglalkoztatást az egyes régiókra is lebontva, továbbá hogy – a jövőbeli tendenciák jobb 

felmérése érdekében – biztosítani lehessen a változó készségigényekkel kapcsolatos 

információk összegyűjtését és feldolgozását, és hogy ez eljusson a döntéshozókhoz és az 

állami hatóságokhoz, az oktatási és képzési intézményekhez, illetve a munkaadókhoz; 

9. ismét felhívja a figyelmet a szakképzés fontosságára, hogy növeljék a fiatalok munkaerő-

piaci esélyeit és tegyék szabaddá a szakmai képesítésekhez vezető utakat; felszólítja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban hangolják össze a szakképzést a munkaerő-

piaci igényekkel oly módon, hogy azokat az oktatási rendszer szerves részévé teszik, 

valamint e tekintetben biztosítsák a szakképzés magas szintű minősítési követelményeit és 

minőségbiztosítását; 

10. sürgeti a tagállamokat, hogy fogadjanak el a fiatalok számára színvonalas gyakornoki és 

szakmai gyakorlati programokat, amelyek lehetővé teszik, hogy az új termékek, 

technológiák és piacok kifejlesztésére irányuló olyan innovatív projekteken 

dolgozhassanak, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a meglévő oktatási rendszerekhez, 

hogy így megerősítsék az arra irányuló kilátásaikat, hogy kapcsolatot építenek ki a 

munkaerőpiaccal és a munkához kapcsolódó hasznos készségekre tesznek szert; 

11. hangsúlyozza az oktatási és képzési intézményeknek a tanulók készségeinek és 

kompetenciáinak fejlesztésében játszott szerepét; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy alakítsanak ki minőségi és célzott pályaorientációt a teljes oktatási ciklus során, 

segítendő a fiatalokat abban, hogy megfelelően döntsenek oktatási és pályafutási 

választásaikban;  

12. hangsúlyozza, hogy az elméleti és gyakorlati képzést összekapcsoló duális oktatás szerepe 
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kulcsfontosságú a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő készségek és kompetenciák 

kifejlesztésében, és ösztönzi a tagállamokat, hogy foglalják be tananyagaikba ezeket a 

programokat, hogy gyakorlati tapasztalatot nyújthassanak az oktatásból és képzésből a 

munkaerőpiacra való zökkenőmentes átmenet elősegítése érdekében; 

13. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni és célzottabbá kell tenni az Európa 2020 stratégia 

keretében meghozott intézkedéseket, amelyek a korai iskolaelhagyási arány 2020-ig 10% 

alá történő csökkentésére irányulnak, figyelembe véve, hogy a korai iskolaelhagyás 

folyamatosan fennálló probléma az Unióban, és káros hatást gyakorol az érintett fiatalok 

foglalkoztathatóságára és társadalmi integrációjára; 

14. emlékeztet arra, hogy az oktatásba és a munkaerő-piaci keresletnek, illetve a társadalmi 

igényeknek megfelelő készségek fejlesztésébe irányuló beruházások elengedhetetlenek 

egyrészt a növekedéshez és a versenyképességhez, másrészt az európaiságtudathoz, a 

személyes fejlődéshez és a magabiztossághoz; rámutat arra, hogy a vállalkozói készség 

megköveteli a transzverzális készségek, köztük például a kreativitás, a kritikai 

gondolkodásmód, a csapatmunka és a kezdeményezőkészség fejlesztését, amelyek 

hozzájárulnak a fiatalok személyes és szakmai fejlődéséhez és megkönnyítik a 

munkaerőpiacra való korábbi belépésüket; hangsúlyozza, hogy az ilyen beruházásokat az 

európai és nemzeti kezdeményezések közötti erősebb szinergiák révén, valamint a 

különböző oktatási és képzési ágazatok és egyéb releváns ágazatok – például a 

foglalkoztatás, a szociálpolitika, az ifjúsági politika és a kultúra –  bevonásával kell 

támogatni, továbbá szorosabb együttműködést kell folytatni valamennyi érdekelt féllel, 

mint a szociális partnerekkel és a vállalkozásokkal abból a célból, hogy a tantervek 

összhangban álljanak a munkaerő-piaci igényekkel; 

15. emlékeztet a tagállamok azon kötelezettségvállalására, hogy beruháznak a felsőoktatásba, 

és ennek fényében felszólít arra, hogy az európai oktatási rendszerekben fokozatosan 

javítsák az oktatási és képzési normákat; felszólítja a tagállamokat, hogy az oktatást 

ismerjék el létfontosságú beruházásként, és kötelezzék el magukat, hogy GDP-jük 

legalább 2%-át az oktatásba ruházzák és biztosítsák, hogy az oktatási ágazat költségvetése 

ne csökkenjen;  felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse tovább az oktatás szerepét az 

Európa 2020 stratégiában azáltal, hogy az Oktatás és képzés 2020 stratégiai keretében 

megfogalmazott átfogó célkitűzéseket összekapcsolja az Európa 2020 stratégia 

felülvizsgálatával;  

16. hangsúlyozza, hogy a humántőkébe és a készségekbe történő egész életre szóló beruházás, 

és különösen a meglévő munkaerő és a képesítés nélküli munkavállalók készségfejlesztése 

nélkülözhetetlen a hosszú távú munkanélküliség elleni küzdelem és a magas minőségű 

munkahelyekhez jutás javítása érdekében; felszólítja az EU-t, hogy tűzzön ki egyértelmű 

célokat a hiányzó készségek megszerzésére irányuló, egész életen át tartó tanulási 

módszerekre, és bővítse ki a 30 év feletti idősebb munkavállalók és a korai iskolaelhagyók 

számára a képzési és oktatási lehetőségeket a kommunikáció- és nyelvoktatásban, 

valamint a digitális készségek megszerzésében; 

17. úgy véli, hogy az oktatás alapvető fontosságú a kutatási és innovációs eredmények 

ösztönzése szempontjából, növelve így a munkahely-teremtési lehetőségeket a magas 

szakképesítést igénylő ágazatokban, illetve megerősítve az európai gazdaság 
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versenyképességét; 

18. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú egyrészt az oktatásban és a képzésben, valamint 

az ezekhez való hozzáférésben az esélyegyenlőség biztosítása – különösen a hátrányos 

helyzetű csoportok számára –, másrészt hatékony támogatás nyújtása a társadalmi 

kirekesztés elleni küzdelemben és a munkához jutás megkönnyítésében; 

19. hangsúlyozza a nem formális és informális tanulás, az önkéntes munka és az egész életen 

át tartó tanulás jelentős szerepét a széles körben alkalmazható készségek és képesítések 

megszerzésében, különös tekintettel az olyan transzverzális készségekre, mint a 

vállalkozói készségek, az IKT, valamint a személyes és nyelvi kompetenciák; felhívja az 

Uniót, hogy javítsa a felnőttkori tanuláshoz és a második esélyt nyújtó oktatáshoz való 

hozzáférést; kéri, hogy a munkaadók és az oktatási szolgáltatók validálják és ismerjék el 

az informális, nem formális és formális készségeket; 

20. hangsúlyozza, hogy fontos a digitális készségeknek az egész életen át tartó tanulás 

keretében való fejlesztése, az új média és az új technológiák tantervbe való integrálása, a 

digitális jártassággal és médiaműveltséggel kapcsolatos készségek fejlesztése az iskolában 

már a legkorábbi szakaszban és a teljes oktatási cikluson keresztül; hangsúlyozza, hogy ki 

kell fejleszteni az oktatás innovatív módszereit, és ki kell terjeszteni a nyitott oktatási 

segédanyagok (OER) – amelyek elősegítik, hogy mindenki egyenlő módon férjen hozzá 

az oktatáshoz és a képzéshez – segítségével való digitális és online tanulás elérhetőségét; 

felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák az információs és 

kommunikációs technológiákhoz való hozzáférést valamennyi oktatási és szakképzési 

intézményben; úgy véli, hogy a tanárok számára az ezekre a készségekre, valamint a 

készségek fiatalok számára való átadásának hatékony módszereire összpontosító képzést 

kell nyújtani; 

21. hangsúlyozza a tanárok és az oktatók diákjaik jövőbeli fejlődésében betöltött 

kulcsfontosságú szerepét; számos olyan kezdeményezést támogat, amely a jól képzett 

tanárok és oktatók hiányát hivatott kezelni a tagállamokban, és javasolja, hogy tegyenek 

további erőfeszítéseket – többek között a tananyag korszerűsítése és munkahelyi képzés 

formájában – a tanárok és oktatók bevonzása, toborzása és képzése érdekében;  felhívja a 

tagállamokat, hogy finomítsák a tanárok és oktatók kompetenciáit, és biztosítsanak 

számukra folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget, támogatást és feltételeket a tanítási 

készségeik maximalizálása érdekében, különösen a szakképzés, a transzverzális készségek 

és a felnőttkori tanulás területén;  

22. emlékeztet arra, hogy gazdasági hanyatlás idején az egyéneknek nagyobb kihívásokkal 

kell szembenézniük az álláskeresés során, és időnként olyan munkákat is el kell 

vállalniuk, amelyek képzettségükhöz képest alacsonyabb képzési követelményeket 

követelnek; hangsúlyozza, hogy a magas képzettségi szintet igénylő munkahelyek 

létrehozása által megvalósított növekedés és munkalehetőségek kialakítására az új 

ágazatokba történő beruházások révén tett erőfeszítések ezért releváns eszközök a 

túlképzettség uniós gazdaságokban való elterjedtségének csökkentésére; 

23. hangsúlyozza, hogy rugalmas átjárást kell biztosítani a felsőoktatás, a középfokú oktatás, 

harmadfokú oktatás, a szakoktatás és a szakképzés, valamint a formális, nem formális és 

informális tanulás között; hangsúlyozza, hogy fontos a kreditátvitel, továbbá fontos 
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elismerni a tudományos és az ezzel egyenértékű szakmai képesítéseket és a nemzetközi 

tanulmányi időszakokat, különösen, ha ezek nem az anyaintézményben folytatott 

felsőfokú tanulmányok során, például az Erasmus+ program keretében teljesültek; 

hangsúlyozza, hogy a hatékony és független minőségbiztosítás a képesítések jobb 

elismerésének előfeltétele; 

24. hangsúlyozza, hogy az EU a természettudomány, a technológia, a műszaki tudományok és 

a matematika területén készséghiánnyal, míg a társadalomtudományok területén a 

végzettek túlkínálatával kell szembenéznie; úgy véli, hogy kiegészítő kezdeményezésekre 

van szükség európai és nemzeti szinten a természettudományok, a technológia, a műszaki 

tudományok és a matematika területével kapcsolatos munkahelyek és tanulmányok szűk 

keresztmetszeteinek kezelése érdekében; javasolja a Bizottságnak és a tagállamoknak, 

hogy hozzanak intézkedéseket a természettudományok, a technológia, a műszaki 

tudományok és a matematika területének vonzereje és értéke javítása érdekében, és 

ösztönözzék a fiatalokat – többek között a nőket –, hogy folytassanak a 

természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika területével 

kapcsolatos tanulmányokat; 

25. hangsúlyozza, hogy már nagyon fiatal kortól fontos foglalkozni a gyermekek iskolai 

igényeivel; javasolja a tagállamoknak, hogy fogadjanak el, és az iskolán belüli és kívüli 

tanulási folyamatba építsenek be innovatív intézkedéseket, és reformálják meg vagy 

korszerűsítsék az iskolai környezeteket, az oktatási módszereket és a tanárok 

kompetenciáit; javasolja, hogy az iskolai tantervet a tagállamokban alakítsák oly módon, 

hogy az tartalmazza a más országokba tett osztálykirándulásokat az iskolai évek alatt, 

hogy az oktatás már nagyon korai szakaszban túlmutasson a tantermi oktatáson; 

26. rámutat arra, hogy a 21. században továbbra is van helye a hagyományos szaktudásnak, 

amely olyan stabil munkahelyeket teremt, amelyeket nem lehet kiszervezni, és támogat 

számos olyan területet, amelyben Európa jeleskedik; kéri, hogy nyújtsanak támogatást, 

amely lehetővé teszi e hagyományos készségek megőrzését és a későbbi generációk 

számára képzés révén való átadását, és lehetőség szerint mindig kapcsoljanak hozzá új 

szaktudást, többek között digitális készségeket, hogy maximalizálni lehessen a 

hagyományos készségekben rejlő lehetőségeket; 

27. megjegyzi, hogy az EU a személyek – nem utolsósorban a munkavállalók – szabad 

mozgására épül; rámutat arra, hogy fontos ösztönözni, hogy a nyelvtanulást – különösen 

az európai nyelvek vonatkozásában – az egész életen át tartó tanulás részévé tegyék, mint 

a munkavállalói mobilitás és a foglalkoztatási kilátások szélesítésének eszközét; 

28. kéri egy előretekintő és eredményorientált európai készségstratégia kialakítását, amely 

irányítja a nemzeti készségstratégiákat és integrálja őket a nemzeti munkahely-teremtési 

tervekbe, ugyanakkor átfogó keretet biztosít a foglalkoztatási csomag keretében javasolt 

ágazati cselekvési terveknek; 

29. rámutat annak fontosságára, hogy új lendületet adjanak a bolognai folyamatnak azáltal, 

hogy megragadják a 2015 májusában Jerevánban tartott miniszteri konferencia által arra 

adott lehetőséget, hogy az együttműködés új és fejlettebb formáit haladéktalanul 

végrehajthassák; 



 

PE549.410v02-00 8/9 AD\1060236HU.doc 

HU 

30. úgy véli, hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy az Erasmus+ programot – 

valamennyi különböző fellépésével, többek között a program sportra vonatkozó elemét – 

megfelelően végrehajtsák; úgy véli, hogy fontos a hozzáférési megállapodások 

egyszerűsítése annak érdekében, hogy a lehető legtöbb személyt és szervezetet lehessen 

elérni; 

31. úgy véli, hogy a sportból eredő szinergiák képezik az európai gazdaság egyik motorját, és 

ezeket jobban fel kellene használni a fiataljaink foglalkoztatásának javítása érdekében; 
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