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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 Bizottság számára alapvető prioritás, hogy „új lendületet adjon a 

foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak”, és 2015. évi 

munkaprogramjában a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy kezdeményezéseket 

tegyen a munkaerő-piaci integráció és a foglalkoztathatóság ösztönzése érdekében, 

különösen olyan intézkedéseket, amelyek támogatják a tagállamokat abban, hogy a 

fiatalokat bevonják a munka világába; megismétli, hogy a Parlament rendszeresen tett 

javaslatot különböző megoldásokra, és hangsúlyozza, hogy a fiatalok foglalkoztatását, 

oktatását és képzését az Unió egyik legmagasabb szintű prioritásának kell tekinteni; 

2. sürgeti a tagállamokat, hogy hajtsanak végre sürgős szerkezeti reformokat az oktatás 

minden szintjén, de különösen a szakképzésben, beleértve a fontos munkaalapú tanulási 

komponenssel rendelkező szakmai gyakorlatokat és gyakornoki szerződéseket annak 

érdekében, hogy egyrészt segítséget nyújtsanak a fiataloknak abban, hogy elsajátíthassák a 

munka világába való sikeres belépéshez szükséges készségeket és ezáltal megkönnyítsék 

az iskolából a munkaerőpiacra történő belépést, másrészt javítsák a fiatalok 

foglalkoztathatóságát és életvezetési készségeit, továbbá járuljanak hozzá az Unió 

gazdaságának versenyképességéhez; ebben az összefüggésben kiemeli a kölcsönös 

tanulásban rejlő lehetőségek és a bevált gyakorlatok sikeres kiaknázása csak az egyes 

nemzeti rendszerek sajátos erősségeinek teljes körű figyelembevétele mellett lehetséges; 

3. rámutat arra, hogy az ifjúsági munkanélküliség továbbra is riasztóan magas szintű az EU-

ban, és különösen bizonyos tagállamokban; felszólítja a tagállamokat és az Uniót, hogy 

vessenek véget ennek a helyzetnek oly módon, hogy haladéktalanul szociális védelmi 

intézkedéseket vezetnek be a munkanélküliség gazdasági és társadalmi hatásainak 

ellentételezése érdekében; 

4. emlékeztet arra, hogy az oktatással és a készségekkel kapcsolatos szakpolitikáknak 

nemcsak a munkaerő-piaci igények kielégítését kell célozniuk, hanem fel is kell 

vértezniük az egyént a szükséges transzverzális kompetenciákkal, hogy aktív és felelős 

polgárrá váljon; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben azt a 

tényt, hogy az oktatásban és képzésben való részvétel alapvető jog, és hogy az oktatás és 

képzés önmagában határozott értéket képvisel; 

5. emlékeztet rá, hogy támogatni kell az összes diákot célzó és elméleti és gyakorlati 

modulokat (például a diákok vállalkozási projektjeit) egyaránt tartalmazó formális és nem 

formális oktatás tantervi céljait, valamint az egész életen át tartó tanulást, amely magában 

foglalhatna a helyi közösségekkel dolgozó szociális vállalkozási projekteket; 

6. ösztönzi a tagállamokat, hogy hatékony beruházások, fokozott együttműködés és stratégiai 

partnerségek keretében alkalmazzanak hosszú távú politikákat az innováció, a 

versenyképesség, valamint a szakképzés kiválóságának előmozdítása érdekében; 
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7. rámutat, hogy az Erasmus+ kulcsfontosságú eszköz a szakképzés minőségének 

biztosításához EU-szerte, és támogatja a szakmai képzéseket nyújtó nemzetközi 

csereprogramokat; 

8. rámutat a szakképzés újjáélesztésének és előmozdításának, valamint a fiatalok számára 

történő vonzóbbá tételének fontosságára annak érdekében, hogy azt ne tekintsék 

értéktelenebbnek más oktatási formákhoz képest; hangsúlyozza a duális szakképzési 

rendszerek vagy azok elemei és a munkaalapú tanulás bevezetésének vagy 

továbbfejlesztésének szükségességét az oktatás valamennyi szintjén az ismeretek, a 

hozzáértés, a foglalkoztathatósági alapkészségek és munkaspecifikus készségek és 

kompetenciák megszerzésének elősegítése érdekében; hangsúlyozza továbbá annak 

szükségességét, hogy a közintézményeknek szavatolniuk kell a minőségbiztosítást és 

iránymutatást kell nyújtaniuk a szakképzés általános tartalma, a tanulási célok, a 

végrehajtás, az értékelés és a tanúsítási eljárás tekintetében a képesítések elismerése és 

egyenértékűsége mellett; hangsúlyozza, hogy a duális oktatási rendszerekhez kapcsolódó 

legjobb gyakorlatok cseréje hozzájárulhat a munkaerőpiac strukturális változásaihoz, és a 

fiatalok magasabb szintű foglalkoztatottságát eredményezheti; hangsúlyozza a 

munkaalapú tanulás előnyeit, amely jelentősen hozzájárul a pályakezdő fiatalok 

munkapiaci elhelyezkedésében; 

9. hangsúlyozza a „puha készségek” fejlesztésének fontosságát, amelyek segítségével az 

egyén sikeresebben érvényesülhet a munkaerőpiacon és építhet fel szakmai karriert, és 

amelyek a szakmai tudás és tapasztalat nélkülözhetetlen kiegészítői; 

10.  emlékeztet arra, hogy jelenleg kétmillió betöltetlen álláshely van az Európai Unióban, 

és hangsúlyozza, hogy a tanulók mobilitásának fokozásával és a képesítések határokon 

átnyúló elismerésével – az összes uniós eszköz és program, mint az Erasmus+, az európai 

képesítési keretrendszer, az európai készségútlevél, az ifjúsági garancia, az Europass 

önéletrajz, a vállalkozói készségvizsga (Entrepreneurial Skills Pass), az EURES, a 

tudásfejlesztési szövetségek, a Tanulószerződéses Gyakorlati Képzés Európai Szövetsége, 

az európai kreditátviteli rendszer és az szakképzés európai minőségbiztosítási 

referenciakerete (EQAVET) és az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET) jobb 

felhasználása révén – megoldást kell találni a szakképzett munkaerő hiányának, valamint 

a készségkereslet és -kínálat közötti eltérés problémájára; kiemeli az ESCO fontosságát, 

amely 25 európai nyelven meghatározza és osztályozza az uniós munkaerőpiac, illetve 

oktatás és képzés szempontjából lényeges készségeket, kompetenciákat és képesítéseket; 

ebben az összefüggésben hangsúlyozza a szociális jogok Unión belüli megfelelő 

hordozhatóságának fontosságát, és ismét felhívja a figyelmet az Erasmus+, az Európai 

Szociális Alap és az EURES e tekintetben meglévő jelentőségére; sürgeti a tagállamokat, 

hogy ösztönözzék a képzéseket különösen azokban az ágazatokban, amelyekben igen 

nagy eltérés mutatkozik a készségkereslet és -kínálat között; 

11. üdvözli a meglévő uniós „készségkörkép” honlapjának átalakítását, amely átfogóbb és 

felhasználóbarátabb központi hozzáférési pontot nyújt a különböző uniós 

munkalehetőségek és ágazatok készségigényeivel kapcsolatos információkról és 

tudnivalókról, illetve segíti a döntéshozókat, szakértőket, munkaközvetítő ügynökségeket, 

pályaválasztási tanácsadókat és az egyéneket a tájékozottabb döntéshozatalban; 
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12. kiemeli az olyan alapvető készségek, mint például az IKT, a matematika, a kritikus 

gondolkodás, az idegen nyelvek, a mobilitás stb. oktatásának és elsajátításának 

fontosságát, amelyek segítségével a fiatalok könnyen képesek alkalmazkodni a változó 

társadalmi és gazdasági környezethez; 

13. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy erősítsék a diákok tanulási képességét, és hogy 

hatékony tanulási stratégiákkal ruházzák fel őket; hangsúlyozza továbbá, hogy azzal, hogy 

megtanulnak tanulni, könnyebben megszerezhetik, illetve elsajátíthatják azokat 

ismereteket, készségeket, magatartásokat és képességeket, amelyek révén az egyének 

meghatározhatják, megtervezhetik és elérhetik saját tanulási céljaikat, és képessé 

válhatnak az önálló tanulásra és arra, hogy megbirkózzanak a munkaerőpiacot érintő 

komoly változásokkal; 

14. kiemeli, hogy a hálózatépítési készségek fejlesztése kiemelten fontos minden fiatal 

számára, de különösen a korlátozott munkatapasztalattal rendelkező, valamint az 

alulreprezentált és a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók számára; hangsúlyozza, 

hogy a hálózatépítés tanítása stratégiaként is szolgálhat a foglalkoztatás, a szakmai 

előmenetel, illetve a karrierlehetőségek feltárása elősegítéséhez; 

15. tudomásul veszi a munkaerőpiac folyamatos fejlődését és hangsúlyozza a munkaerő-piaci 

kereslet megfelelő képesítésekkel és készségekkel való kielégítésének szükségességét a 

jelenlegi tantervek felülvizsgálatával és továbbfejlesztésével, valamint a technológiai, 

társadalmi, kulturális és környezeti változások kezelése révén a munkaadókkal, a szakmai 

szervezetekkel, az üzleti közösségekkel, a döntéshozókkal, a helyi hatóságokkal, az 

oktatási és foglalkoztatási szolgálatokkal, ifjúsági szervezetekkel és az összes vonatkozó 

érdekelt féllel folytatott szoros együttműködésben; rámutat továbbá arra, hogy ebben a 

tekintetben az egész életen át tartó szakmai előmenetelre vonatkozóan magas színvonalú 

iránymutatásokat kell kidolgozni többek között a családok bevonásával, hogy segítsék a 

jövőbeli diákokat és a fiatalokat abban, hogy helyes döntéseket hozzanak tanulmányaik, 

valamint oktatásuk és szakmai karrierjük tekintetében, figyelembe véve a munkával 

kapcsolatos preferenciáikat és a munkaerő-piaci igényeket; mindazonáltal emlékeztet rá, 

hogy az oktatási és a készségekre vonatkozó szakpolitikáknak nemcsak a munkaerő-piaci 

igények kielégítésére kell törekedniük, hanem a fiatalok egyéni fejlődéséhez és 

kibontakozásához is hozzá kell járulnia, hogy proaktív és felelős polgárokká váljanak; 

ezért hangsúlyozza az állampolgári ismeretek oktatásának szükségességét az oktatási 

rendszer egészében, a formális és a nem formális oktatásban egyaránt; 

16. hangsúlyozza a közép- és felsőfokú tantervek részét képező szakmai gyakorlatok és 

tanulószerződéses gyakorlatok fontosságát a munkatapasztalat és a transzverzális 

készségek megszerzésében; kiemeli a mentori programok fontosságát, amelyek 

kapcsolatot teremtenek a diákok, illetve a szakemberek vagy fiatal munkavállalók között, 

hozzáférést biztosítanak a diákok számára hálózatokhoz, és egyértelművé teszik a 

munkafolyamatot; ezért ösztönzi a vállalkozásokat, hogy fenntartható kapcsolatokat és 

partnerségeket alakítsanak ki az oktatási intézményekkel, hogy ezáltal elősegítsék a 

diákok munka világába történő belépését, és biztosítsák az oktatott készségek és a 

munkaerő-piaci igények közötti tényleges kapcsolatot; felhívja a figyelmet arra, hogy míg 

a szakmai gyakorlatok tanulási lehetőséget kínálnak a diákok számára, a vállalkozásoknak 

el kell látniuk a mentori és képzési feladataikat, szem előtt tartva a magas színvonalú 
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szakmai gyakorlatok biztosításáról mint a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek egyik 

eszközéről szóló bizottsági ajánlásokat; 

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

keretében az oktatással és a munkaerőpiaccal kapcsolatban megfogalmazott 

országspecifikus ajánlásoknak, illetve a Bizottság egyéb ajánlásainak; 

18. hangsúlyozza a felsőoktatási intézmények által a friss diplomások sikeres munkaerő-piaci 

érvényesüléséhez szükséges tudás és kompetenciák átadásában betöltött szerepet; 

19. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a készségek tekintetében holisztikus megközelítést 

alkalmazzanak; hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszeren belül többféle oktatási utat és 

rugalmas oktatási megközelítéseket kell biztosítani, amelyek testre szabhatók és az egyéni 

igényekhez igazíthatók; munkaalapú tanulási programok létrehozására szólít fel az oktatás 

és a képzés valamennyi formájában, továbbá gyakorlati tantervek, rugalmas tanmenetek és 

kevésbé formális oktatási módszerek kidolgozására; 

20. hangsúlyozza a széles alapokon nyugvó oktatás és képzés fontosságát, amely alapvető és 

több területen is felhasználható, magas szintű készségeket, vállalkozói készségeket, 

problémamegoldó, infokommunikációs (IKT) és nyelvi készségeket biztosít, amelyek 

révén az egyén folyamatosan új ismereteket szerezhet és alkalmazhat, és amelyek 

elősegítik, hogy az egyén alkalmazkodjon a munka világának változásaihoz; 

21. hangsúlyozza, hogy az oktatás és képzés valamennyi szintjébe be kell építeni a vállalkozói 

ismeretek oktatásának elemeit, mivel a vállalkozói szellem fiatal korban történő 

megalapozása és a vállalkozói készségekhez kapcsolódó transzverzális készségek, köztük 

például a kreativitás, a kritikai gondolkodásmód, az empátia, a csapatmunka és a 

kezdeményezőkészség fejlesztése hozzájárulnak a fiatalok személyes és szakmai 

fejlődéséhez, és megkönnyítik a munkaerőpiacra való belépésüket; e tekintetben az 

egyetemek és a vállalkozások közötti aktív párbeszédre és együttműködésre ösztönöz 

olyan oktatási programok kialakítása érdekében, amelyek hozzásegítik a fiatalokat a 

megkívánt készségek és kompetenciák megszerzéséhez, és amelyek megkönnyítik és 

ösztönzik a vállalkozók oktatási folyamatban való részvételét; úgy véli azonban, hogy a 

szociális szempontokat fokozottabban figyelembe vevő, inkluzív és fenntartható gazdaság 

megvalósítása érdekében a vállalkozásoktatásnak a szociális dimenziót is magában kell 

foglalnia, és olyan témákkal is foglalkoznia kell, mint a tisztességes kereskedelem, a 

szociális vállalkozások és az alternatív üzleti modellek, például a szövetkezetek; 

22. sürgeti a tagállamokat, hogy a tanulási folyamatba haladéktalanul vonják be az új 

technológiákat, fokozzák és fejlesszék az IKT képzéseket és a digitális készségek 

oktatását az oktatás és képzés valamennyi szintjén, illetve mindenféle oktatási és képzési 

típusban, többek között a tanárok körében is annak érdekében, hogy a digitális 

technológiák szempontjából összehangoltabb diplomákat és tanterveket biztosítsanak, és 

ösztönözzék a fiatalokat az infokommunikációs technológiák elsajátítására és ahhoz 

kapcsolódó pályák választására; hangsúlyozza, hogy jobb technológiai alapot kell 

kialakítani az iskolákban és az egyetemeken, és biztosítani kell a szükséges 

infrastruktúrát; ebben a tekintetben hangsúlyozza továbbá a nyitott oktatási segédanyagok 

fontosságát, amelyek mindenki számára biztosítják az oktatáshoz való hozzáférést, és az 

egész életen át tartó tanulás segítésével növelik a foglalkoztathatóságot; emlékeztet arra, 
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hogy ösztönözni kell a lányokat és a fiatal nőket az IKT-val kapcsolatos tanulmányok 

folytatására; 

23. támogatja a meglévő uniós alapok – például az Erasmus+ program – optimális 

felhasználását, hogy ösztönözzék a fiatalok transzverzális készségeinek és 

kompetenciáinak fejlesztését az Unióban meglévő ifjúsági munkanélküliség hatékonyabb 

kezelése érdekében; 

24. hangsúlyozza, hogy az IKT-val kapcsolatos ismerteknek az oktatási folyamat szerves 

részévé kell válniuk, és azokat az oktatás minden szintjén be kell építeni a tantervbe; 

hangsúlyozza, hogy a fiatalok IKT-készségekkel való felruházása a munka és a magánélet 

terén egyaránt előnyöket biztosít számukra, mivel technikai készségekre, önbizalomra és 

rugalmasságra tesznek szert, amelyre életük során szükségük lesz ahhoz, hogy 

alkalmazkodni tudjanak; 

25. felszólítja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a lányokat és a fiatal nőket arra, hogy 

tanuljanak természettudományokat, technológiát, műszaki tudományokat és matematikát, 

és hogy növeljék a nők arányát e területeken; 

26. megjegyzi, hogy a nyelvi készségek hiánya akadályozza leginkább a fiatalokat abban, 

hogy versenyképesek legyenek az uniós munkaerőpiacon, és hangsúlyozza, hogy a 

tagállamoknak már egészen korai életkortól fel kell ruházniuk a fiatalokat a különböző 

kommunikációs és nyelvi készségekkel, hogy megoldják a jelenleg tapasztalható 

strukturális munkaerőhiány által okozott problémákat; 

27. hangsúlyozza az iskolarendszeren kívüli képzés és az egész életen át tartó tanulás alapvető 

jelentőségét a kulcskompetenciák elsajátításában, akár az iskolai képzéssel párhuzamosan 

vagy azt követően, hogy elkerüljék, illetve ellensúlyozzák a kirekesztést, és így az 

embereknek több esélyük legyen a személyes, a tehetségüknek megfelelő társadalmi 

szakmai fejlődésre; 

28. felhívja a figyelmet arra, hogy a kompetens és támogató tanárok és oktatók alapvető 

fontosságú szerepet játszanak a korai iskolaelhagyás csökkentésében – különösen az 

elmaradott területeken – és a fiatalok foglalkoztathatóságának javításában; hangsúlyozza, 

hogy az iskoláknak, képzési intézményeknek, helyi közösségeknek és az 

oktatáspolitikáknak fokozottabban kell támogatniuk a tanárokat, például az új 

készségekkel – mint vállalkozói és ikt-készségekkel – kapcsolatos hatékonyabb és 

korszerűbb képzések, a társaktól való tanulás és a legjobb gyakorlatok cseréjének 

támogatása, a képzési lehetőségekhez való könnyebb hozzáférés biztosítása vagy a jobb 

folyamatos szakképzési rendszerek révén; e tekintetben hangsúlyozza annak fontosságát, 

hogy beruházzanak a tanárok egész életen át tartó tanulásának fejlesztésébe; határozottan 

ellenzi az oktatási költségvetések mindenféle megnyirbálását, különösen ha az az 

ösztöndíjak és támogatások csökkentésével és a tandíjak növekedésével jár együtt; 

29. ösztönzi a tanárok által az osztálytermekben felmerülő konkrét igényekre válaszul 

kidolgozott új oktatási és képzési módszerek integrálását. 

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

iránymutatást ad a nemzeti készségstratégiák számára és integrálja őket a nemzeti 
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foglalkoztatási tervekbe, ugyanakkor átfogó keretet biztosít a foglalkoztatási csomag 

keretében javasolt ágazati cselekvési terveknek; 

31. megjegyzi, hogy az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés fontos 

szerepet kap a képesítés nélküli vagy alacsony képesítéssel rendelkező fiatalokat célzó 

oktatás és képzés kidolgozásában, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy e programok jobb 

finanszírozására, megfelelő és gyors végrehajtására, valamint az egyes tagállamokban 

fennálló helyzet megfelelő nyomon követésére van szükség; 

32. hangsúlyozza, hogy a szakmai előmenetel és az egész életen át tartó oktatás és képzés 

tekintetében egyéni megközelítés alkalmazására kell törekedni, és úgy véli, hogy az 

egyéni igényeket figyelembe vevő és az egyéni készségek értékelésére és fejlesztésére 

irányuló pályaorientációra és -tanácsadásra már korai életkortól az oktatási és 

készségfejlesztési politikák alapvető elemeként kell tekinteni; 

33. úgy véli, hogy a nem formális oktatás – különösen annak az ifjúsági szervezetekben 

kialakított formája – segíti a kreativitást, a kezdeményezőkészséget és az önálló 

felelősségvállalást, továbbá növelheti a fiatalok munkaerő-piaci esélyeit, és ténylegesen 

hozzájárulhat a szakképzés sikeréhez; ezért felhívja a tagállamokat, hogy a nem formális 

oktatás révén – különösen az önkéntes és az ifjúsági ágazatban – szerzett kompetenciák 

elismerésére és az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitikák végrehajtásának 

támogatására szolgáló eszközként hajtsák végre a nem formális és az informális tanulás 

eredményeinek érvényesítéséről szóló 2012-es tanácsi ajánlást1; 

34. emlékeztet arra, hogy a kreatív iparágak a leginkább vállalkozó szellemű és a 

leggyorsabban növekvő iparágak között vannak, és hogy a kreatív oktatás több területen is 

felhasználható készségeket fejleszt, így a kreatív gondolkodásmódot, a problémamegoldó 

készséget, a csapatmunkát és a találékonyságot; elismeri, hogy a művészetek és a média 

különösen vonzó a fiatalok számára; 

35. rámutat, hogy általában véve a munkaerő-piaci politikáknak, és konkrétan a munkaerő-

kereslet és a szakképzettségek szakképzési politikákban való összehangolásának azt kell 

céloznia, hogy magas minőségű és biztos munkahelyeket hozzanak létre, illetve 

támogassanak, az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjével összhangban; 

megjegyzi, hogy e politikáknak hozzá kell járulniuk a bizonytalan foglalkoztatás, a 

nullaórás szerződések és a fizetéssel nem járó szakmai gyakorlatok jelensége elleni 

küzdelemhez; 

36. felhívja a figyelmet a civil társadalmi szervezetek, a szakszervezetek és a szociális 

párbeszéd fontos szerepére a szakképzési politikák kialakításában; 

37. felszólítja a tagállamokat, hogy ruházzanak be a társadalmi kihívásokra választ adó 

inkluzív oktatásba annak érdekében, hogy mindenki számára biztosítsák az egyenlő 

hozzáférést és az esélyegyenlőséget, ideértve a különböző társadalmi-gazdasági háttérrel 

rendelkező fiatalokat, valamint a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetű csoportokat; 

38. felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék a természettudományos, a technológiai, a 

műszaki tudományokkal kapcsolatos és a matematikai programok és tanulmányok 

                                                 
1 HL C 398., 2012.12.22., 1. o. 
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vonzerejét az e téren meglévő hiány kezelése érdekében; hangsúlyozza azonban, hogy a 

bölcsészettudományok és az általános humán ismeretek elengedhetetlenek a 

természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika által kínált 

lehetőségek eredményes kihasználásához, és ezért hatékony támogatásban kell 

részesülniük az oktatásukat biztosító intézményeken belül, és kiemelt szerepet kell 

kapniuk a tantervfejlesztésben; felszólítja a tagállamokat, hogy az oktatási intézményeken 

belül ösztönözzék a különböző területek – például a művészetek, a természettudományok, 

az IKT, a műszaki tudományok, az üzleti tanulmányok és más vonatkozó területek közötti 

közös programok – közötti, ágazatokon átívelő megközelítés alkalmazását; 

39. emlékeztet, hogy a – gyakran nem áthelyezhető – hagyományos szaktudás rengeteg 

munkahelyet kínál, lehetővé téve emellett a helyi gazdaságok fellendítését, valamint 

kulturális szempontból is meghatározó; ezért buzdítja a tagállamokat annak biztosítására, 

hogy a hagyományos és kulturális elemeket képviselő kézműves és egyéb szakmákat 

speciális programok végrehajtása révén megőrizzék, és eredményesen átadják a fiatal 

generációknak; 

40. felhívja a figyelmet arra, hogy a nem formális és informális tanulás fontos szerepet tölt be 

a fiatalok foglalkoztathatóságában; hangsúlyozza az ifjúsági szervezetek, az önkéntesség 

és a tömegsport bevonásának fontosságát annak érdekében, hogy a fiatalokban kialakuljon 

a vállalkozói szellem, valamint hogy különböző kognitív és nem kognitív kompetenciát és 

transzverzális készségeket sajátítsanak el, és sürgeti a tagállamokat, hogy segítsék elő a 

fiataloknak a formális oktatást kiegészítő, ilyen jellegű tanórán kívüli tevékenységekbe 

történő bevonását; 

41. hangsúlyozza, hogy a sporttevékenységek lehetőséget biztosítanak a résztvevőknek, hogy 

transzverzális készségek széles skáláját sajátítsák el, amelyek javítják 

foglalkoztathatóságukat és hozzájárulnak ahhoz, hogy sikeres vezetők legyenek és 

elérhessék céljaikat; hangsúlyozza továbbá a sport, a foglalkoztathatóság, az oktatás és a 

képzés közötti összefüggéseket. 
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