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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottságot és a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

állásfoglalásra irányuló indítványukba foglalják bele az alábbi módosításokat: 

1. üdvözli az oktatásban tapasztalható egyenlőtlenségek és az élet során az embereket érő 

hátrányok csökkentésére irányuló, készségfejlesztéssel kapcsolatos bizottsági intézkedési 

javaslatokat, amelyek lehetővé teszik az európai polgárok számára a munkanélküliség 

elleni hathatós küzdelmet, valamint az európai versenyképesség és innováció biztosítását, 

ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adminisztratív akadályok a szakemberek 

mobilitása, a képesítések elismerése és a szakmai képesítések tanítása tekintetében 

lassítják az e célok elérése felé tett előrehaladást; 

2. ezért felszólítja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a belső piaci információs 

rendszer (IMI) megfelelően működjön, tegye lehetővé az adatok jobb cseréjét és – 

felesleges adminisztratív terhek létrehozása nélkül – fokozza az adminisztratív 

együttműködést a szakmai képesítések, valamint a másik tagállamban munkavállalást 

tervező képzett szakemberek számára előírt folyamatos szakmai fejlődésre vonatkozó 

követelmények elismerésére irányuló egyszerűbb és gyorsabb eljárások bevezetése, illetve 

bármilyen megkülönböztetés megelőzése érdekében; felhívja a Bizottságot és különösen a 

tagállamokat, hogy könnyítsék meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő polgárok 

készségfejlesztéshez való hozzáférését azáltal, hogy felmérik, szükség van-e konkrét 

eszközök, például helyi uniós információs központok létrehozására és a 

kulcskompetenciák keretén belül a hátrányos helyzetű csoportok igényeit figyelembe vevő 

egyedi mutatók kialakítására; 

3. emlékeztet arra, hogy a munkaerőpiaci készséghiány, illetve a készségkereslet és -kínálat 

közötti eltérés megszüntetése, valamint a társadalmi mobilitás – köztük a szakképzés és a 

tanulószerződéses gyakorlati képzés – lehetőségeinek előmozdítása létfontosságú a 

fenntartható fejlődés, a társadalmi kohézió, a munkahelyteremtés, az innováció és a 

vállalkozó szellem szempontjából, különösen a kkv-k és a kézműipar számára; ezért arra 

buzdítja a tagállamokat, hogy a gazdasági igényeknek megfelelően mozdítsák elő a 

szakmai tanulást; 

4. emlékeztet annak fontosságára, hogy kezeljék prioritásként a szakmai, a szakképzési, a 

gyakornoki és képzési programokat (VET), illetve hogy a képzési programok 

megtervezésébe vonják be a vállalatokat, különösen pedig a kkv-kat; emlékeztet az 

Európai Ifjúsági Paktumra, amely az üzleti élet és az oktatás közötti partnerségek 

előmozdítására irányul; 

5. felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze a nemzeti képesítési rendszereiket és javasolja az 

újonnan megjelenő szakmák változó igényeihez való igazításukat; hangsúlyozza annak 

szükségességét, hogy a legkorszerűbb technológiákkal kapcsolatos információkhoz való 

hozzáférés megkönnyítésével a tagállamok támogassák a tanári szakmát, és e célból 

emlékeztet a Bizottság által kidolgozott eTwinning platformra; 

6. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy például ágazatspecifikus platformok 

kidolgozásán keresztül tárják fel az oktatási területen bevált gyakorlatok cseréjének 

módozatait; 
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7. felhívja a tagállamokat, hogy vegyék fel elkötelezett és aktív polgárok nevelésére irányuló 

oktatási programjaikba a vállalkozói, valamint a vezetési és pénzügyi készségek oktatását 

továbbá a kommunikációs technológiák alkalmazását; hangsúlyozza, hogy az 

önkéntesség, a szakmai gyakorlatok és a képzés kulcsfontosságú szerepet játszik az új 

innovatív ágazatok kialakításában az egyre inkább összekapcsolt és kulturálisan sokszínű 

gazdaságokban; 

8. úgy véli, hogy a szakmai készségek terén pozitív eredmények eléréséhez létfontosságú, 

hogy a szociális partnerek hatékonyan kommunikáljanak a helyi, regionális és nemzeti 

hatóságokkal, hogy  a szakmai készségeket illető kereslet és kínálat  jobban illeszkedjen 

egymáshoz; 

9. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson megfelelő támogatást és finanszírozást a 

vállalkozói és innovációs kezdeményezések előmozdítására, amelyek célja az inkluzív 

oktatás mindenki számára; 

10. elismeri, hogy Európa élen jár a tudás, az innováció és a versenyképesség terén, illetve a 

világ legjobbjai közé tartozik a foglalkoztatás, a szociális biztonság és a vállalkozások 

közötti egyensúly megteremtésében, de elismeri, hogy még mindig jelentős javulásra van 

szükség; hangsúlyozza, hogy az általános iskolákban és adott esetben még korábban 

hangsúlyt kell helyezni a természettudományos, technológiai, mérnöki tudományok és 

matematikai (STEAM-), valamint a STEM-készségek fejlesztésére; 

11. felszólítja a Bizottságot, hogy valamennyi korosztály számára nyújtson jelentős 

támogatást a digitális képességek, a funkcionális írástudás és a globális kompetencia 

fejlesztéséhez, hogy teljes mértékben ki lehessen használni a digitális egységes piacban 

rejlő lehetőségeket, különösen a felhőalapú számítástechnika, a platformok, a nagy 

adathalmazok, a megosztásalapú gazdaság terén, a foglalkoztatási státusztól, valamint a 

megnövekedett automatizálásból fakadó lehetőségektől és kihívásoktól függetlenül, a 

munkaerőhiány és -kereslet jobb összehangolása és a munkanélküliség leküzdése felé tett 

első lépésként; e célból arra buzdítja a Bizottságot, hogy az európai keretprogramok és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) keretében növelje az inkluzív, innovatív és 

gondolkodó európai társadalmak előmozdítására irányuló Horizont 2020 program 

finanszírozását abból a célból, hogy valamennyi polgár, különösen pedig a bizonytalan 

társadalmi-gazdasági hátterű személyek, a távoli területeken élők, a fogyatékossággal 

élők, az idősek és a munkanélküliek teljes körűen részt vehessenek a társadalomban és a 

munkaerőpiacon; 

12. üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy a digitális készségekre vonatkozó átfogó nemzeti 

stratégiák készítésére ösztönözze a tagállamokat,és felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen 

elő egy módszertant az új digitális szakmák elismerésére és értékelésére, valamint 

vizsgálja felül a digitális készségek új oktatási kereteinek megfelelő finanszírozását; 

13. egyetért a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervével, amelyet a Bizottság 

hat ágazatra irányuló kísérleti projektje keretében készített, és támogatja annak folytatását. 
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