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JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

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; 

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

3. kiemeli, hogy a nevelés és oktatás minősége, és ezen belül az oktatási rendszer 
valamennyi szintjén dolgozó tanárok és nevelők hozzáértése határozza meg a lakosság 
képzettségi szintjét; 

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;

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;

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;

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.


