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Módosítás 1
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a minőségi oktatásnak és 
szakképzésnek jelentős szerepe van Európa 
fenntartható gazdasági növekedésében, és 
rendkívüli módon sajnálja, hogy a 
Bizottság éves növekedési jelentésében 
nem sorolja ezeket a prioritást élvező tíz 
fellépés közé;

1. elismeri, hogy a minőségi oktatásnak és 
szakképzésnek jelentős szerepe van Európa
versenyképességében és fenntartható 
gazdasági növekedésében, és rendkívüli 
módon sajnálja, hogy a Bizottság éves 
növekedési jelentésében nem sorolja ezeket 
a prioritást élvező tíz fellépés közé;

Or. en

Módosítás 2
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés ösztönzése érdekében
Európának képzett állampolgárokra van 
szüksége, és emlékeztet arra, mennyire 
fontos, hogy az alapfokú oktatáshoz
mindenki hozzáférhessen;

2. hangsúlyozza, hogy Európának képzett 
állampolgárokra van szüksége a munkához 
jutás előmozdításához, ami a gazdasági 
növekedés ösztönzésének előfeltétele, 
valamint emlékeztet arra, hogy az
oktatáshoz való egyetemes hozzáférés 
alapvető jog, és hogy az oktatáshoz való  
hozzáférés lehető legszélesebb körben, 
minden – többek között egyetemi – szinten 
történő előmozdítása rendkívül fontos;

Or. fr

Módosítás 3
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés ösztönzése érdekében 
Európának képzett állampolgárokra van 
szüksége, és emlékeztet arra, mennyire 
fontos, hogy az alapfokú oktatáshoz 
mindenki hozzáférhessen;

2. bátorítja a Bizottságot, hogy minden 
szinten javítsa a minőségi oktatáshoz és 
szakképzéshez való egyenlő hozzáférést és 
az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségeit; hangsúlyozza, hogy a 
gazdasági növekedés ösztönzése érdekében 
Európának képzett állampolgárokra van 
szüksége, és emlékeztet arra, mennyire 
fontos, hogy az alapfokú oktatáshoz 
mindenki hozzáférhessen;

Or. en

Módosítás 4
Marco Scurria

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés ösztönzése érdekében 
Európának képzett állampolgárokra van 
szüksége, és emlékeztet arra, mennyire 
fontos, hogy az alapfokú oktatáshoz 
mindenki hozzáférhessen;

2. hangsúlyozza, hogy a gazdasági 
növekedés ösztönzése érdekében 
Európának képzett állampolgárokra van 
szüksége, és emlékeztet arra, mennyire 
fontos, hogy az alapfokú oktatáshoz 
mindenki hozzáférhessen, továbbá hogy 
erősíteni kell az oktatás és a munka, 
valamint a tudományos és az üzleti élet 
integrációját;

Or. it

Módosítás 5
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. sajnálja, hogy a fiatalok körében 
magas a munkanélküliség aránya, és 
hogy ennek rövid, közép- és hosszú távon 
negatív makrogazdasági és társadalmi-
gazdasági következményei vannak;
üdvözli a Bizottság felhívását, amely 
szerint szembe kell nézni a fiatalok 
nagyarányú munkanélküliségét gerjesztő 
strukturális kihívásokkal, többek között a 
korai iskolaelhagyás felszámolása, az 
oktatáshoz és szakképzéshez való 
hozzáférés javítása, a merev munkaerő-
piacok liberalizálása és a szakmai 
képesítések elismerése révén;

Or. en

Módosítás 6
Silvia Costa

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja a 
tanárok képzésébe, szakmai 
továbbképzésébe és egész életen át tartó 
tanulásába való folyamatos és jelentős 
befektetést, ugyanakkor a többi közös 
oktatási cél elérése érdekében Unió-szerte 
fenn kell tartani a koordinált 
erőfeszítéseket;

4. hangsúlyozza, hogy az oktatási és 
szakképzési rendszereket el kell látni 
mindazon forrásokkal, amelyek  
technológiai hátterük gyarapításához, 
valamint a továbbképzés és a 
készségfejlesztés lehetőségeinek a tanárok 
és más érintett szereplők számára –
például szakmai gyakorlatok révén –
történő biztosításához szükségesek, abból 
az előfeltevésből kiindulva, hogy az 
oktatásba és szakképzésbe való befektetés  
gazdaságpolitikai intézkedés, és annak 
tudatában, hogy a fiatalabb nemzedékek 
esetleges társadalmi és munkaerő-piaci 
marginalizálódása magas költségekkel 
jár, különösen azokban az országokban, 
amelyekben a lakosság fokozatos 
csökkenése tapasztalható; ugyancsak 
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rámutat, hogy az egész életen át tartó 
tanulással kapcsolatos többi közös cél 
elérése érdekében Unió-szerte fenn kell 
tartani a koordinált erőfeszítéseket;

Or. it

Módosítás 7
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja a 
tanárok képzésébe, szakmai 
továbbképzésébe és egész életen át tartó 
tanulásába való folyamatos és jelentős 
befektetést, ugyanakkor a többi közös 
oktatási cél elérése érdekében Unió-szerte 
fenn kell tartani a koordinált 
erőfeszítéseket;

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja a 
tanárok képzésébe, szakmai 
továbbképzésébe és egész életen át tartó 
tanulásába való folyamatos és jelentős 
befektetést – és ezek között is 
mindenekelőtt az állami befektetést –, 
ugyanakkor a többi közös oktatási cél 
elérése érdekében Unió-szerte fenn kell 
tartani a koordinált erőfeszítéseket;

Or. fr

Módosítás 8
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja a 
tanárok képzésébe, szakmai 
továbbképzésébe és egész életen át tartó 
tanulásába való folyamatos és jelentős 
befektetést, ugyanakkor a többi közös 
oktatási cél elérése érdekében Unió-szerte 
fenn kell tartani a koordinált 
erőfeszítéseket;

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja a 
tanárok képzésébe, szakmai 
továbbképzésébe és egész életen át tartó 
tanulásába való folyamatos és jelentős 
befektetést, ugyanakkor a többi közös 
oktatási cél elérése érdekében Unió-szerte 
fenn kell tartani a koordinált 
erőfeszítéseket; sajnálja, hogy számos 
nemzeti költségvetésben az oktatásra 
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fordítandó állami kiadások és befektetések 
egyértelmű megnyirbálása figyelhető meg;

Or. en

Módosítás 9
Marco Scurria

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja a 
tanárok képzésébe, szakmai 
továbbképzésébe és egész életen át tartó 
tanulásába való folyamatos és jelentős 
befektetést, ugyanakkor a többi közös 
oktatási cél elérése érdekében Unió-szerte 
fenn kell tartani a koordinált 
erőfeszítéseket;

4. hangsúlyozottan fontosnak tartja a 
tanárok képzésébe, szakmai 
továbbképzésébe és egész életen át tartó 
tanulásába való folyamatos és jelentős 
befektetést, ugyanakkor a többi közös 
oktatási cél elérése érdekében Unió-szerte 
fenn kell tartani a koordinált 
erőfeszítéseket; hangsúlyozza az új 
képességek és készségek kialakítását célzó 
Leonardo da Vinci program 
kulcsfontosságú szerepét;

Or. it

Módosítás 10
Seán Kelly

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható növekedésnek kedvező 
területeken – például a kutatás, az 
innováció és az oktatás terén – az állami 
beruházást prioritássá kell tenni, 
különösen a pénzügyi konszolidáció 
korában;

Or. en
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Módosítás 11
Silvia Costa

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a tanulási 
rendszerek közötti kapcsolatokat –
ideértve a termelési rendszert és a területi 
közszolgálati  hálózatokat, az irányadó 
ügynökségeket és intézményeket, valamint 
a készségeket értékelő/igazoló 
ügynökségeket és intézményeket –
nagyobb figyelem és intenzívebb 
erőfeszítés középpontjába kell állítani;

Or. it

Módosítás 12
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ragaszkodik ahhoz, hogy az egységes 
piacon belül még jobban aknázzák ki az
oktatás szerepét a kora gyermekkortól
kezdve az alap- és felsőfokú képzésen át 
egészen a szakképzésig és a 
felnőttképzésig;

5. hangsúlyozza, hogy az oktatás – a kora 
gyermekkortól a magasabb fokú oktatáson 
át, a szakképzést is ideértve –, valamint az 
egész életen át tartó tanulás szerepét 
tovább kellene fejleszteni és igazi politikai 
eltökéltséggel kellene alátámasztani;

Or. fr

Módosítás 13
Marco Scurria

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. ragaszkodik ahhoz, hogy az egységes 
piacon belül még jobban aknázzák ki az 
oktatás szerepét a kora gyermekkortól 
kezdve az alap- és felsőfokú képzésen át 
egészen a szakképzésig és a 
felnőttképzésig;

5. ragaszkodik ahhoz, hogy az egységes 
piacon belül még jobban aknázzák ki az 
oktatás szerepét a kora gyermekkortól 
kezdve az alap- és felsőfokú képzésen át 
egészen a szakképzésig és a 
felnőttképzésig, ideértve a tudás és a 
készségek átadását is;

Or. it

Módosítás 14
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a tagállamokat, hogy tegyenek 
célzottabb lépéseket (képzési programok, 
szakoktatás, ifjúsági garanciák stb. 
formájában) a fiatalok 
munkanélküliségének leküzdésére;

Or. en

Módosítás 15
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. miközben hangsúlyozza, hogy sokkal 
nagyratörőbb célkitűzésekre van szükség, 
megállapítja, hogy a közös cél a korai 
iskolaelhagyás 10% alá csökkentése 2020-
ig, hangsúlyozza, hogy sokkal 
nagyratörőbb célkitűzésekre van szükség, 
és a Bizottságot a tagállamok között 

6. egyetért az Európa 2020 stratégia azon 
célkitűzésével, amely szerint a 18 és 24 év 
közötti fiatalok körében az oktatási 
rendszert elhagyók részarányát 10% alá 
kell csökkenteni, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül terjesszenek elő gyakorlati 
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fennálló jelentős különbségek sürgős
mérlegelésére és következésképpen annak 
biztosítására buzdítja, hogy az eredmények 
mérésére hivatott kritériumok 
összehasonlíthatóak legyenek, illetve a 
Bizottság tartsa szem előtt a távolabbi 
perspektívákat is;

reformintézkedéseket és terveket e cél 
elérése érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
jövőben sokkal nagyratörőbb 
célkitűzésekre van szükség, és a 
Bizottságot a  tagállamok között fennálló 
jelentős különbségek sürgős mérlegelésére 
és következésképpen annak biztosítására 
buzdítja, hogy az eredmények mérésére 
hivatott kritériumok összehasonlíthatóak 
legyenek, illetve a Bizottság tartsa szem 
előtt a távolabbi perspektívákat is;

Or. lt

Módosítás 16
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. miközben hangsúlyozza, hogy sokkal 
nagyratörőbb célkitűzésekre van szükség, 
megállapítja, hogy a közös cél a korai 
iskolaelhagyás 10% alá csökkentése 2020-
ig, hangsúlyozza, hogy sokkal 
nagyratörőbb célkitűzésekre van szükség, 
és a Bizottságot a tagállamok között 
fennálló jelentős különbségek sürgős 
mérlegelésére és következésképpen annak 
biztosítására buzdítja, hogy az eredmények 
mérésére hivatott kritériumok 
összehasonlíthatóak legyenek, illetve a 
Bizottság tartsa szem előtt a távolabbi 
perspektívákat is;

6. egyetért az Európa 2020 stratégia azon 
célkitűzésével, amely szerint a 18 és 24 év 
közötti fiatalok körében az oktatási 
rendszert elhagyók részarányát 10% alá 
kell csökkenteni, és sürgeti a 
tagállamokat, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül terjesszenek elő gyakorlati 
reformintézkedéseket és terveket e cél 
elérése érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
jövőben sokkal nagyratörőbb 
célkitűzésekre van szükség, és a 
Bizottságot a  tagállamok között fennálló 
jelentős különbségek sürgős mérlegelésére 
és következésképpen annak biztosítására 
buzdítja, hogy az eredmények mérésére 
hivatott kritériumok összehasonlíthatóak 
legyenek, illetve a Bizottság tartsa szem 
előtt a távolabbi perspektívákat is;

Or. lt
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Módosítás 17
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. miközben hangsúlyozza, hogy sokkal 
nagyratörőbb célkitűzésekre van szükség, 
megállapítja, hogy a közös cél a korai 
iskolaelhagyás 10% alá csökkentése 2020-
ig, és a Bizottságot a tagállamok között 
fennálló jelentős különbségek sürgős 
mérlegelésére és következésképpen annak 
biztosítására buzdítja, hogy az eredmények 
mérésére hivatott kritériumok 
összehasonlíthatóak legyenek, illetve a 
Bizottság tartsa szem előtt a távolabbi 
perspektívákat is;

6. miközben hangsúlyozza, hogy sokkal 
nagyratörőbb célkitűzésekre van szükség,
megállapítja, hogy a közös cél a korai 
iskolaelhagyás 10% alá csökkentése 2020-
ig, és a Bizottságot a tagállamok között és 
a tagállamokon belül fennálló jelentős 
különbségek sürgős mérlegelésére –
különös figyelmet fordítva a hátrányos 
helyzetű csoportokra, közöttük a 
migránsokra és a romákra – és 
következésképpen annak biztosítására 
buzdítja, hogy az eredmények mérésére 
hivatott kritériumok összehasonlíthatóak 
legyenek, illetve a Bizottság tartsa szem 
előtt a távolabbi perspektívákat is;

Or. fr

Módosítás 18
Nessa Childers

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
miközben e cél elérésére törekszik, 
fordítson különös figyelmet a hátrányos 
helyzetű vagy sajátos nevelési igényű 
tanulókra;

Or. en

Módosítás 19
Rolandas Paksas
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. az egyetemeket egy olyan tudás- és 
innovációalapú gazdaság alapjait megvető, 
főként alapkutatások végzésére ösztönzi,
ahol az egyetemi végzettséggel vagy 
diplomával rendelkező fiatalok aránya
40%-kal nő 2020-ig.

7. az egyetemeket egy olyan tudás- és 
innovációalapú gazdaság alapjait megvető, 
főként alapkutatások végzésére ösztönzi;
aggódik a Bizottság éves növekedési 
jelentésének megállapítása miatt, amely 
szerint a tagállamok célkitűzései és 
intézkedései nem elégségesek az átfogó 
uniós cél – az egyetemi végzettséggel vagy 
diplomával rendelkező fiatalok aránya
40%-ra nő 2020-ig – eléréséhez; sürgeti a 
tagállamokat, hogy vizsgálják felül 
kötelezettségvállalásaikat e téren, 
tekintettel arra, hogy az innováció és a 
fenntartható növekedés előmozdításához 
megfelelő számú egyetemi végzettségű 
vagy egyéb képesítésekkel rendelkező 
munkavállalóra van szükség;

Or. lt

Módosítás 20
Juozas Imbrasas

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. az egyetemeket egy olyan tudás- és 
innovációalapú gazdaság alapjait megvető, 
főként alapkutatások végzésére ösztönzi,
ahol az egyetemi végzettséggel vagy 
diplomával rendelkező fiatalok aránya 
40%-kal nő 2020-ig.

7. az egyetemeket egy olyan tudás- és 
innovációalapú gazdaság alapjait megvető, 
főként alapkutatások végzésére ösztönzi;
aggódik a Bizottság éves növekedési 
jelentésének megállapítása miatt, amely 
szerint a tagállamok célkitűzései és 
intézkedései nem elégségesek az átfogó 
uniós cél  – az egyetemi végzettséggel 
vagy diplomával rendelkező fiatalok
aránya 40%-ra nő 2020-ig – eléréséhez;
sürgeti a tagállamokat, hogy vizsgálják 
felül kötelezettségvállalásaikat e téren, 
tekintettel arra, hogy az innováció és a 
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fenntartható növekedés előmozdításához 
megfelelő számú egyetemi végzettségű 
vagy egyéb képesítésekkel rendelkező 
munkavállalóra van szükség.

Or. lt

Módosítás 21
Nessa Childers

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. az egyetemeket egy olyan tudás- és 
innovációalapú gazdaság alapjait megvető, 
főként alapkutatások végzésére ösztönzi,
ahol az egyetemi végzettséggel vagy 
diplomával rendelkező fiatalok aránya 
40%-kal nő 2020-ig.

7. az egyetemeket a tudás- és 
innovációalapú kutatások számának 
növelésére ösztönzi, az egyetemi 
végzettséggel vagy diplomával rendelkező 
fiatalok arányát 2020-ig 40%-ra növelve.

Or. en

Módosítás 22
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. az egyetemeket egy olyan tudás- és 
innovációalapú gazdaság alapjait megvető, 
főként alapkutatások végzésére ösztönzi, 
ahol az egyetemi végzettséggel vagy 
diplomával rendelkező fiatalok aránya 
40%-kal nő 2020-ig.

7. az egyetemeket egy olyan tudás- és 
innovációalapú gazdaság alapjait megvető, 
főként alapkutatások végzésére ösztönzi –
függetlenségüknek és egyedi 
sajátosságaiknak a szubszidiaritás elvével 
összhangban történő, megfelelő 
figyelembevétele mellett –, ahol az 
egyetemi végzettséggel vagy diplomával 
rendelkező fiatalok aránya 40%-ra nő 
2020-ig.

Or. fr
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Módosítás 23
Georgios Papanikolaou

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
tegyenek további lépéseket az Európa 
2020 stratégia céljainak elérése 
érdekében, mert az általuk már kitűzött 
célok ehhez még távolról sem elegendők.

Or. en

Módosítás 24
Marie-Christine Vergiat

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza a kulturális politikák –
különösen az állami politikák –
jelentőségét az oktatás és szakképzés, 
valamint a kultúrához való egyetemes 
hozzáférés szempontjából, és úgy véli, 
hogy az ilyen politikákat sohasem szabad 
a költségvetési szigor nevében feláldozni, 
különös tekintettel arra, hogy 
költségvetési súlyuk viszonylag csekély.

Or. fr

Módosítás 25
Nessa Childers

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
a gazdasági szemeszter során határozza 
meg a foglalkoztatás terén jelenleg és a 
jövőben végbemenő folyamatokat, és 
azokat használja fel a képzési stratégiák 
harmadik szintű intézményekkel való 
koordinálására.

Or. en

Módosítás 26
Cătălin Sorin Ivan

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólít az egyetemi hallgatók és a 
fiatal szakemberek fokozott támogatására.

Or. en

Módosítás 27
Cătălin Sorin Ivan

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
felsőoktatás korszerűsítését és növelni kell 
vonzerejét.

Or. en
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