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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. rámutat, hogy az új digitális gazdaságban az információs és kommunikációs technológiák 
a szakképzés minőségének javítása érdekében megkönnyíthetik az együttműködést és a 
bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok között, ezért elérkezett az idő, hogy a szakképzés 
központi helyre kerüljön a napirendben, hogy szembe tudjunk nézni a 2020-as stratégia –
például a 30–34 évesek 40%-ának felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettségre 
vonatkozó fő uniós célkitűzés – jelentette kihívásokkal;

2. hangsúlyozza a szociális és befogadó gazdaság jelentőségét ezen új vállalkozói kultúra 
szempontjából, és rámutat annak létfontosságú mivoltára, hogy a szak- és továbbképzést 
nyújtó intézmények, tehát a felsőoktatási intézmények is részletes ismeretekkel lássák el 
hallgatóikat a vállalkozások minden, közöttük a szociális és befogadó gazdaságban 
működő formája, valamint a felelősségteljes és etikus üzletviteli elvek tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy fel kell térképezni, mely területeken áll vagy állhat az Európai Unió 
más szereplőkkel összehasonlítva, világviszonylatban előnyös helyzetben, és mely 
területek esetében van szükség további képzési stratégiák kidolgozására;

4. emlékeztet arra, hogy az oktatásba és képzésbe való befektetés elengedhetetlen az 
európaiak szebb jövője szempontjából; álláspontja szerint a legfontosabb képességek és az 
új készségek – és különösen azok, amelyekre a növekedő, stratégiailag fontos ágazatokban 
van szükség – az emberek számára új lehetőségeket kínálnak, sőt lefektetik a hosszú távú 
fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés alapjait; fontosnak tartja ezzel 
összefüggésben, hogy a tagállamok minden érintett szereplő bevonásával biztosítsák, hogy 
a munkavállalók elsajátítsák a szükséges alapvető képességeket; 

5. rámutat, hogy az egész életen át tartó tanulás kulcsfontosságúvá válik majd a 
munkanélkülivé válás elkerülése szempontjából, amikor a különböző munkavállalói 
életrajzok tétje megnő; ennek tudatában a dolgozóknak jobban szem előtt kell tartaniuk a 
folyamatos továbbképzés szükségességét;

6.  ismételten kifejezésre juttatja bírálatát amiatt, hogy a Miniszterek Tanácsa megrövidítette 
a költségvetésben az oktatási téren megvalósítandó fő uniós programok költségvetését (a 
Lifelong Learning programot 25 millió euróval, a People programot pedig 100 millió 
euróval csökkentve); a költségvetési kényszerek valósága miatt így megtorpan a nagyra 
törő Európa 2020 stratégia is;

7. úgy véli, hogy a meglévő európai szakképzési programok hatékonyak, és a jövőben több 
támogatást kell kapniuk;

8. javasolja ösztönzők bevezetését annak érdekében, hogy a munkaadók bátorítsák 
alkalmazottaikat a képzési programokban való részvételre;
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9. hangsúlyozza, hogy az egész életen át tartó tanulás részét képező rendszeres 
továbbképzési szemináriumokat bátorítani kell;

10. rámutat, hogy az oktatás és képzés közötti kapcsolat – különösen a szakképzéstől a 
felsőoktatásig vezető út – szükségessé teszi a szakképzés és az egyetemi oktatás között 
lehetséges kapcsolatok szélesítését, és különösen hangsúlyozza, hogy ezeket be kell 
építeni a szakmai életpályával kapcsolatos tájékoztatás, útmutatás és tanácsadás nyújtására 
irányuló mechanizmusokba; álláspontja szerint továbbá a képzés és a foglalkoztatás 
összekapcsolása biztosítja, hogy a szakképzésben részesülők megszerezzék a munkaerő-
piaci igényeknek megfelelő ismereteket;

11. aláhúzza annak jelentőségét, hogy az oktatási rendszerek befelé forduló természetének 
meghaladása, valamint az egyrészt az ismeretek és képességek, másrészt a munkaerőpiac 
igényei közötti szakadék áthidalása érdekében helyi és regionális szinten meg kell 
erősíteni a hatékony szinergiákat és az iskolák, a képzésre szakosodott ügynökségek, a 
kutatóközpontok és a vállalatok közötti szoros együttműködési formákat, és bővíteni kell 
a fiatalok, különösen a fiatal nők munkához jutásának lehetőségeit, különös tekintettel a 
szakmai továbbképzés során szerezhető képesítésekre; 

12. úgy véli, hogy egy, a specifikus készségek területén az általános tudás javítására szolgáló 
nyelvtanulási stratégia kialakítása elősegíti majd a tanárok és diákok mobilitását; rámutat, 
hogy a szakképzésből a felsőoktatásba történő zökkenőmentes átlépés biztosítása 
hozzájárul a szakképzést nyújtó tanfolyamok vonzóbbá tételéhez;

13. a mobilitás lehetőségét a szakképzés fontos részének tekinti, javasolja következésképpen a 
Leonardo da Vinci program megújítását;

14.  úgy véli, hogy a határokon átnyúló mobilitás a szakmai oktatás és a szakképzés terén 
éppolyan fontos, mint a mobilitás az általános oktatás terén, ezért nagyobb erőfeszítéseket 
kellene tenni a fejlesztése érdekében;

15. javasolja, hogy élénkítsék a kreativitást, az innovációra törekvést és a vállalkozói 
szellemet az oktatás minden szintjén, így a szakképzés területén is, valamint ismerjék el a 
tanulás bármely formája – ideértve a nemformális és az informális tanulást is – során 
megszerzett képességeket; javasolja továbbá azon projektek bátorítását, amelyek az 
ismeretek és készségek egyik nemzedék részéről a másik számára történő átadását 
támogatják;

16. rámutat, hogy a népesség elöregedési arányának emelkedése Európában növeli az egész 
életen át tartó tanulás és az oktatási programok jelentőségét, valamint szükségessé teszi 
azok támogatását;

17. fenntartja, hogy a vállalkozói szellemre nevelést a szakképzés fontos részévé kell tenni 
annak érdekében, hogy a szakképzés minden tanuló számára vonzóbbá váljon, az EU 
2020 stratégia rendelkezéseivel összhangban előmozdítva a vállalkozói szellemet;

18. elismeri a nemi sztereotípiák jelentős szerepét oktatási gyakorlatainkban, ezért 
hangsúlyozza olyan új stratégiák kidolgozásának jelentőségét, amelyek célja a nemek 
szempontjából semleges oktatás létrehozása, ami többek között hozzájárulna a férfiak és a 



AD\854397HU.doc 5/7 PE450.958v02-00

HU

nők szakképzéshez és munkalehetőségekhez való egyenlő hozzáférésének 
megvalósításához is; 

19. véleménye szerint a regionális és helyi hatóságok alapvető szerepet játszanak a 
szakképzést nyújtó központokkal és az üzleti világgal való együttműködésben, 
hozzájárulva, hogy a szakképzést nyújtók olyan barátságos környezetet alakíthassanak ki, 
amely a szakképzésben részt vevő diákok számára megkönnyíti az eredményes belépést a 
munkaerőpiacra;

20. kéri a tagállamokat, hogy hozzanak létre segédpályákat a nem vagy csak alacsonyan 
képzett fiatalok számára, lehetővé téve számukra a munkához jutást; a probléma 
robbanékony természetére tekintettel kéri kísérleti projekt lefolytatását a fiatalok 
munkanélküliségének leküzdése érdekében, segítséget nyújtva a tagállamok számára az 
iskolákat, az ipart, az ifjúsági szervezeteket és a fiatalokat összekapcsoló helyi hálózatok 
létrehozásában;

21. bátorítja a Bizottságot, hogy készítsen el egy olyan térképet – és rendszeresen frissítse azt 
–, amely régióról régióra képet ad a képzés útján szerezhető képesítésekről és az 
igényekről;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa és következetesen hajtsa végre a 
minőségigazolást – amely alapvető lökést ad az innovációs folyamatoknak a fellépés, az 
eredményesség és a hatékonyság tekintetében egyaránt –, például az „európai 
minőségbiztosítás a szakképzési hálózatban (EQAVET)” által javasoltakat, valamint a 
koppenhágai folyamat során kidolgozott eszközöket, például az Europass-t és az európai 
képesítési keretrendszert (EQF); kéri a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék a külföldi 
szakmai képesítések elismerésére irányuló eljárásaikat,valamint biztosítsák, hogy a 
munkához szükséges képességeket ne pusztán a hivatalos képesítések erejével, hanem 
próbaidőszakokkal, elméleti és gyakorlati vizsgákkal és szakértői értékelésekkel is 
igazolni lehessen;

23. úgy véli, hogy a koppenhágai folyamat és a 2020-as stratégia jelentette kihívások 
megfelelő, többek között a strukturális alapokból, különösen az Európai Strukturális 
Alapból történő  pénzügyi források biztosítását teszik szükségessé, valamint nagyobb 
elkötelezettséget igényelnek a magas színvonalú szakképzés előmozdítása tekintetében, 
amely konkrét fellépések, valamint új képzési modellek és módszerek bevezetése révén –
például a hallgatók munkaerő-piaci sikertörténeteinek nyilvánossá tételével, a szakképzés 
nagyvállalatoknak köszönhető presztízsének reklámozásával, a kötelező iskolai képzés 
elvégzése előtt szakképzési témákban nyújtott teljesebb tájékoztatással és irányvonalak 
biztosításával – valósulhat meg; megjegyzi, hogy rendkívül értékes lenne, ha a 
tapasztalatcsere a támogató programok és a külföldi tartózkodás – például a Leonardo da 
Vinci programban való részvétel – tekintetében bátorításban részesülne;

24. javasolja, hogy a szakképzést nyújtó központokat erősítsék meg a tervezés, a 
finanszírozás, az irányítás és az értékelő tevékenységek tekintetében egyaránt, és 
vezessenek be dinamikusabb együttműködési formákat a szakképzést nyújtó központok és 
a vállalatok között;

25.  nyomatékosan kéri a kormányokat a rugalmas, a szervezetek és vállalatok igényeit 
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kielégíteni képes szakképzés előmozdítására, amely lehetővé teszi valamennyi elvégzett 
képzés hasznosítását, a képzésnek a magánélettel és egyéb szakmai tevékenységekkel való 
összeegyeztetését, és serkenti az európai mobilitást, különös hangsúlyt fektetve a 
szakképzéshez való hozzáférés megkönnyítésére a marginalizáció által fenyegetett 
csoportok számára annak érdekében, hogy meghosszabbíthassák a képzésüket;

26. emlékeztet arra, hogy a szakképzési programokat ki kellene szélesíteni annak érdekében, 
hogy megfeleljenek az egész életen át tartó tanulás, az alapképzés és a folyamatos képzés 
elveinek;

27. úgy véli, hogy a határokon átnyúló együttműködés megerősítése és a mobilitás támogatása 
érdekében nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a tagállamok különböző oktatási 
rendszereinek jobb összehangolására, áthidalva e különbségeket ás biztosítva a 
bizonyítványok és a diplomák tagállamok közötti elismerését.
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