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Módosítás 1
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az erős és innovatív Európa létrehozása 
és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, 
hogy a diákok felkészülten léphessenek ki 
a folyton változó szükségleteket mutató 
munkaerőpiacra;

1. mivel a válság különösen súlyosan 
érinti a fiatalokat, sőt egyesek már egy 
„elveszett generációról” beszélnek, és 
mivel az Európai Unióban a fiatalkori 
munkanélküliségi ráta 2013 januárjában 
elérte a 23,6%-ot, és ennél is 
nyugtalanítóbb, hogy a 15–24 év közöttiek 
körében 8 millióan nem állnak 
foglalkoztatásban, és nem részesülnek 
oktatásban vagy képzésben1; az Unió 
égető szociális problémáinak fényében 
felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, 
hogy felkészítsék a diákokat a társadalmi 
és szakmai integrációra, és különösen 
arra, hogy alkalmazkodni tudjanak a 
folyton változó szükségleteket mutató 
munkaerőpiachoz;
__________________
1 Az Európai Bizottság által közzétett, a 
foglalkoztatásról és a társadalmi 
helyzetről szóló uniós negyedéves 
áttekintés (2013. március)

Or. fr

Módosítás 2
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. az erős és innovatív Európa létrehozása 
és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, 
hogy a diákok felkészülten léphessenek ki 
a folyton változó szükségleteket mutató 
munkaerőpiacra;

1. az erős és innovatív Európa létrehozása 
és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak biztosítása 
érdekében, hogy a diákok rendelkezzenek 
a sikeres munkaerő-piaci belépéshez és 
részvételhez szükséges készségekkel és 
eszközökkel; hangsúlyozza, hogy a 
szemeszter folyamatának keretében több 
tagállamot is határozottan felszólítottak az 
oktatási beruházások növelésére; 
hangsúlyozza, hogy az oktatási 
beruházások hiánya kedvezőtlen hatást 
gyakorolhat az Európa 2020 stratégiára;

Or. en

Módosítás 3
Kinga Göncz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az erős és innovatív Európa létrehozása 
és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében,
hogy a diákok felkészülten léphessenek ki 
a folyton változó szükségleteket mutató
munkaerőpiacra;

1. azon célértékek és kiemelt célok 
teljesítése érdekében, amelyek mellett az 
Unió az Európa 2020 stratégiában 
elkötelezte magát, továbbá az intelligens, 
inkluzív és környezetbarát növekedés 
megvalósítása, az erős és innovatív Európa 
létrehozása, valamint a társadalmi 
beilleszkedés és a nagyobb fokú 
szolidaritás előmozdítása céljából –
egyúttal felkészítve a polgárokat a sikeres 
és kiteljesedett életre – felhívja a 
tagállamokat az olyan minőségi oktatásba 
és képzésbe való befektetések szintjének 
növelésére, amelyek felkészítik a diákokat 
a folyton változó szükségleteket mutató
munkaerőpiacra;
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Or. en

Módosítás 4
Sari Essayah

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az erős és innovatív Európa létrehozása 
és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, 
hogy a diákok felkészülten léphessenek ki
a folyton változó szükségleteket mutató 
munkaerőpiacra;

1. felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, 
hogy a diákok felkészülten mozogjanak a 
folyton változó társadalmi igényeket és 
szükségleteket mutató munkaerőpiacon; 
úgy véli, hogy ha előmozdítjuk a diákok 
társadalmi részvételre való fokozott 
felkészítését, valamint kreativitásukat, 
illetve tudás- és készségszintjüket, az erős 
és innovatív Európához vezet, és elősegíti 
a társadalmi integrációt;

Or. fi

Módosítás 5
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az erős és innovatív Európa létrehozása 
és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, 
hogy a diákok felkészülten léphessenek ki 
a folyton változó szükségleteket mutató 
munkaerőpiacra;

1. az erős és innovatív Európai Unió
létrehozása és a társadalmi beilleszkedés 
előmozdítása céljából felhívja a 
tagállamokat a minőségi oktatásba és 
képzésbe való befektetések szintjének 
növelésére annak érdekében, hogy a diákok 
felkészülten léphessenek ki a folyton 
változó szükségleteket mutató 
munkaerőpiacra;

Or. nl
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Módosítás 6
Lívia Járóka

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. az erős és innovatív Európa létrehozása 
és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, 
hogy a diákok felkészülten léphessenek ki 
a folyton változó szükségleteket mutató 
munkaerőpiacra;

1. az erős és innovatív Európa létrehozása 
és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása 
céljából felhívja a tagállamokat a minőségi 
oktatásba és képzésbe való befektetések 
szintjének növelésére annak érdekében, 
hogy a diákok felkészülten léphessenek ki 
a folyton változó szükségleteket mutató 
munkaerőpiacra, valamint hogy segítséget 
kapjanak a legkeresettebb átfogó 
készségek megszerzéséhez;

Or. en

Módosítás 7
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a tagállamokat egy 
növekedésen és foglalkoztatáson alapuló 
stratégia kialakítására; hangsúlyozza, 
hogy a humántőkébe való befektetés 
alapvető fontosságú az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek eléréséhez, egy 
erős és innovatív Európa kialakításához, a 
társadalmi kohézió megerősítéséhez és az 
aktív polgárság előmozdításához;

Or. fr
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Módosítás 8
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani 
az oktatás állami finanszírozását, a 
tagállamoknak pedig jobban ki kell 
használniuk az európai strukturális 
alapokat, és meg kell erősíteniük a 
szociális partnerek oktatásban és 
képzésben való közreműködését;

Or. en

Módosítás 9
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a pénzügyi 
mentőcsomagban részesített bizonyos 
országokban egyre gyakrabban előforduló 
tanárelbocsátások következménye az 
oktatás színvonalának romlása, az 
iskolabezárások, a csökkentett tantervek, 
valamint az iskolai sikertelenség és az 
iskolaelhagyás növekvő aránya; továbbá 
megállapítja, hogy az egy tanárra jutó 
tanulók számának növekedése – ami az 
ágazatban végrehajtott lefaragások 
következménye – az oktatási rendszer 
pedagógiai színvonalának csökkenésével 
jár, miközben az lenne a cél, hogy a 
tanárok minél szorosabban figyelemmel 
kísérjék diákjaik tanulmányi 
előmenetelét;

Or. pt
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Módosítás 10
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. a tanárok toborzása és felvétele 
elengedhetetlen az oktatási rendszerek 
fenntartásához; felkéri a tagállamokat, 
hogy tartsák tiszteletben a határozott ideig 
tartó munkaviszonyról szóló 1999/70/EK 
irányelvben rögzített elvet; 

Or. pt

Módosítás 11
Kinga Göncz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a 
képességek és a munkaerőpiac igényei 
közötti szakadékot;

2. felhívja a tagállamokat, hogy az aktív 
állampolgári létre összpontosítva
nyújtsanak hatékonyabb oktatást, és 
biztosítsák a mindenki számára 
hozzáférhető transzverzális készségeket –
ezzel segítve a diákok 
problémamegoldását és rugalmasságát, 
illetve azt, hogy képessé váljanak a 
csapatban és az interkulturális 
környezetben végzett munkára, illetve az 
előre nem látható helyzetekhez való 
alkalmazkodásra –, továbbá a gyakorlati
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségeket, a magas szintű digitális 
műveltséget és a hatékony nyelvtudást;

Or. en
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Módosítás 12
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 
szakadékot;

2. felhívja a tagállamokat annak 
biztosítására, hogy az oktatás valamennyi 
potenciális diák igényeire adjon hatékony 
és részvételen alapuló választ, 
összpontosítva az aktív állampolgári létre, 
a transzverzális, a vállalkozási, valamint a 
tudományos, technológiai, mérnöki és 
matematikai készségekre, a digitális 
műveltségre és a nyelvtudásra, valamint a 
várhatóan minőségi és fenntartható 
munkahelyeket biztosító ágazatokban –
így például a fenntartható és inkluzív 
gazdasághoz, a környezetvédelmi
átmenethez, valamint az információs és 
kommunikációs technológiákhoz 
kapcsolódó ágazatokban – szükséges 
készségekre;

Or. en

Módosítás 13
Sari Essayah

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a 
képességek és a munkaerőpiac igényei 

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
sokoldalú oktatást, összpontosítva az aktív 
állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, továbbá a kreativitás 
fejlesztésére, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, valamint a művészeti 
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közötti szakadékot; tárgyakra és testnevelésre is, ezzel 
biztosítva a kiegyensúlyozott általános 
műveltséget és személyiségfejlődést,
egyúttal pedig áthidalva a megszerzett 
általános ismeretek és szakmai készségek, 
illetve a munkaerőpiac változó igényei 
közötti szakadékot;

Or. fi

Módosítás 14
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 
szakadékot;

2. hangsúlyozza, hogy magasabb szintű 
ismeretekre és készségekre van szükség;
ezért felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak hatékonyabb oktatást, 
összpontosítva az aktív állampolgári létre, 
a transzverzális, a vállalkozási, valamint a 
tudományos, technológiai, mérnöki és 
matematikai készségekre, a digitális 
műveltségre és a nyelvtudásra, ezzel 
hidalva át a képességek és a munkaerőpiac 
igényei közötti szakadékot;

Or. fr

Módosítás 15
Roberta Angelilli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összpontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
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technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 
szakadékot;

technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra;

Or. it

Módosítás 16
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a 
képességek és a munkaerőpiac igényei 
közötti szakadékot;

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összpontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel összehangolva a 
képességeket és a munkaerőpiac igényeit;

Or. nl

Módosítás 17
Rachida Dati

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összpontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra már kora gyermekkortól 
kezdve, ezzel hidalva át a képességek és a 
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szakadékot; munkaerőpiac igényei közötti szakadékot;

Or. fr

Módosítás 18
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a 
képességek és a munkaerőpiac igényei 
közötti szakadékot;

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összpontosítva a 
transzverzális, a vállalkozási, valamint a 
tudományos, technológiai, mérnöki és 
matematikai készségekre, ezzel hidalva át a 
képességek és a munkaerőpiac igényei 
közötti szakadékot;

Or. de

Módosítás 19
Philippe Boulland

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 
szakadékot;

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összpontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási – különös tekintettel a 
vállalati társadalmi felelősségvállalásra –, 
valamint a tudományos, technológiai, 
mérnöki és matematikai készségekre, a 
digitális műveltségre és a nyelvtudásra, 
ezzel hidalva át a képességek és a 
munkaerőpiac igényei közötti szakadékot;

Or. fr
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Módosítás 20
Lívia Járóka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 
szakadékot;

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összpontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 
szakadékot; említést tesz e tekintetben az 
olyan ágazatokban rejlő munkahely-
teremtési lehetőségekről, mint a 
környezetbarát gazdaság, az egészségügyi 
ellátás és az infokommunikáció, amelyek 
az elkövetkező években egyre több képzett 
munkavállalót igényelnek majd;

Or. en

Módosítás 21
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összepontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 
szakadékot;

2. felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak 
hatékonyabb oktatást, összpontosítva az 
aktív állampolgári létre, a transzverzális, a 
vállalkozási, valamint a tudományos, 
technológiai, mérnöki és matematikai 
készségekre, a digitális műveltségre és a 
nyelvtudásra, ezzel hidalva át a képességek 
és a munkaerőpiac igényei közötti 
szakadékot; ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy mivel a válság miatt egyre több 
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vállalkozás megy csődbe, hamarosan – a 
tagállamok által a kereslet és a kínálat 
közötti szakadék áthidalására tett 
erőfeszítésektől függetlenül – egyetlen 
olyan intézmény sem marad, amely képes 
lenne szakmai gyakorlatot vagy munkát 
biztosítani a fiatalok számára; ezért úgy 
véli, hogy az Unió oktatási rendszerének 
reformjára irányuló erőfeszítések 
hiábavalónak bizonyulnak majd, ha 
azokat egyidejűleg nem kísérik olyan 
intézkedések, amelyek véget vetnek a 
vállalatok bezárásának és/vagy 
áthelyezésének;

Or. it

Módosítás 22
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. tekintettel a készségek iránti kereslet 
és a munkaerőpiac kívánalmai között 
fennálló komoly szakadékra, felhívja a 
tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 
vállalkozások és az egyetemek közötti 
együttműködést a szakmai képzésekben és 
a tantervek kidolgozásában, az iskolákban 
pedig vezessék be a szakmai 
pályaorientációval foglalkozó tanórákat, 
amelyek alapot szolgáltatnak a fiatalkori
munkanélküliség megelőzéséhez;

Or. el

Módosítás 23
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. a pénzügyi és gazdasági válság miatt 
számos háztartás került olyan helyzetbe, 
hogy nem tudta tovább finanszírozni a 
felsőoktatási költségeket, ami a 
felsőoktatási tanulmányok 
félbehagyásának gyakoribbá válásához 
vezetett; úgy véli, hogy a tagállamoknak 
anyagi helyzetétől függetlenül mindenki 
számára biztosítaniuk kell az ingyenes, 
általános és minőségi oktatáshoz való 
jogot;

Or. pt

Módosítás 24
Roberta Angelilli

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a tagállamokat, hogy a
megszerzett készségeknek a jelenlegi és 
jövőbeli munkaerő-piaci igényekkel való 
összehangolása céljából dolgozzanak ki 
olyan egyedi és támogatott oktatási és 
szakképzési megoldásokat, amelyek a 
lemorzsolódás megelőzése érdekében 
folyamatosan nyomon követik a 
fiatalokat;

Or. it

Módosítás 25
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy 
elő kell mozdítani a tanulási 
eredményeket annak érdekében, hogy 
biztosítsák a fiatalok számára a sikeres 
társadalmi és munkaerő-piaci 
integrációjukhoz szükséges ismereteket és 
készségeket;

Or. fr

Módosítás 26
Philippe Boulland

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából,

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára, és a képzések 
munkaerő-piaci igényekhez történő 
hozzáigazításának elősegítése érdekében 
helyezzenek hangsúlyt a vállalkozások és 
az iskolák közötti partnerségek 
fejlesztésére;

Or. fr

Módosítás 27
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából,

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
lehetőségeket a különböző igényekkel 
rendelkező – különösen a fogyatékos –
tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából;

Or. it

Módosítás 28
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából,

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a szellemi és/vagy testi 
fogyatékkal élő – tanulók szükségleteinek 
kielégítése céljából;

Or. nl

Módosítás 29
Heinz K. Becker
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából,

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a fogyatékos, migráns és 
kisebbségi – tanulók szükségleteinek 
kielégítése céljából;

Or. de

Módosítás 30
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy 
fordítsanak figyelmet az inkluzív és 
integrált oktatási rendszer – az élethosszan 
tartó tanulás elvét követő – megóvására,
biztosítsanak minden szinten egyenlő 
hozzáférést mindenki számára és 
kínáljanak testreszabott lehetőségeket a 
különböző igényekkel rendelkező –
különösen a kiszolgáltatott társadalmi 
csoportokból érkező, így a roma, migráns 
és fogyatékos – tanulók szükségleteinek 
kielégítése céljából,

3. felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák 
elő az inkluzív és integrált, az élethosszan 
tartó tanulás elvét követő oktatási 
rendszert, és óvják meg azt, továbbá 
biztosítsanak minden szinten egyenlő 
hozzáférést mindenki számára, és 
kínáljanak testreszabott lehetőségeket a 
különböző igényekkel rendelkező –
különösen az oktatásból való kimaradás 
vagy a kirekesztés kockázatának kitett, így
például a kiszolgáltatott társadalmi 
csoportokból érkező, többek között a roma, 
migráns és fogyatékos – tanulók 
szükségleteinek kielégítése céljából;

Or. en
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Módosítás 31
Kinga Göncz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából,

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, különös 
hangsúlyt helyezve arra, hogy minden 
szinten egyenlő hozzáférést biztosítsanak
mindenki számára, és támogató, illetve
testreszabott lehetőségeket, valamint 
személyre szabott szakmai pályákat 
kínáljanak a különböző igényekkel 
rendelkező – különösen a kiszolgáltatott 
társadalmi csoportok tagjai, így a roma, 
migráns és fogyatékos – személyek 
számára tanulmányaik megkezdésétől 
azok folytatásán át egészen a 
befejezésükig;

Or. en

Módosítás 32
Sari Essayah

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő feltételeket az 
oktatási helyekért folyó versenyben, illetve 
egyenlő tanulási lehetőségeket mindenki 
számára, és kínáljanak testreszabott 
lehetőségeket a különféle szinteken 
különböző igényekkel rendelkező –
különösen a kiszolgáltatott társadalmi 
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céljából, csoportokból érkező, így a roma, migráns 
és fogyatékos – tanulók szükségleteinek 
kielégítése céljából;

Or. fi

Módosítás 33
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából,

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált képesítési 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából;

Or. en

Módosítás 34
Lívia Járóka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára, magasan képzett 
tanárokkal és szakoktatókkal, innovatív 
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igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából,

tanulási módszerekkel, minőségi 
infrastruktúrával és létesítményekkel, 
magas munkaerő-piaci relevanciával, 
valamint a további oktatási és képzési 
formákban való részvételi lehetőségekkel, 
és kínáljanak testreszabott lehetőségeket a 
különböző igényekkel rendelkező –
különösen a kiszolgáltatott társadalmi 
csoportokból érkező, így a roma, migráns 
és fogyatékos – tanulók szükségleteinek 
kielégítése céljából;

Or. en

Módosítás 35
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából,

3. felhívja a tagállamokat, hogy fordítsanak 
figyelmet az inkluzív és integrált oktatási 
rendszer – az élethosszan tartó tanulás 
elvét követő – megóvására, biztosítsanak 
minden szinten egyenlő hozzáférést 
mindenki számára és kínáljanak 
testreszabott lehetőségeket a különböző 
igényekkel rendelkező – különösen a 
kiszolgáltatott társadalmi csoportokból 
érkező, így a roma, migráns és fogyatékos 
– tanulók szükségleteinek kielégítése 
céljából; kitart amellett, hogy a 
tagállamoknak meg kell erősíteniük az 
egész életen át tartó tanulásra irányuló
stratégiáikat a szakképzés vonzóvá tétele
révén, illetve azáltal, hogy mindenki 
számára biztosítják, hogy élhessen a 
képzéshez való jogával;

Or. fr
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Módosítás 36
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy prioritásként kell 
kezelni a kulcskompetenciák 
megszerzését, hiszen minden fiatalnak 
rendelkeznie kell a felnőtt élethez 
személyes és szakmai szempontból 
egyaránt szükséges legalapvetőbb 
ismereteket és készségeket magában 
foglaló tudásalappal; hangsúlyozza, hogy 
a hátrányos helyzetű térségekre és a 
nehézségekkel küzdő fiatalokra kell 
összpontosítani; véleménye szerint 
valamennyi diákot támogatni kell saját 
tanulási tervének kialakításában azáltal, 
hogy a középfokú oktatás kezdetétől fogva 
mindenki számára pályaorientációs 
órákat, valamint az egyes szakmákat 
megismertető modulokat kínálnak;

Or. fr

Módosítás 37
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy számos távol eső 
területen komoly problémát jelent az 
iskolák megközelítése, aminek 
következtében egyre növekszik a 
lemorzsolódás aránya; felszólítja a 
tagállamokat, hogy az európai polgárok 
többségét sújtó komoly gazdasági 
nehézségekre való tekintettel hozzanak 
érdemi intézkedéseket az ilyen jellegű 
akadályok leküzdésére;
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Or. el

Módosítás 38
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre a sajátos nevelési igényű 
tanulók befogadását szolgáló támogatási 
struktúrákat valamennyi oktatási rendszer
keretében; hangsúlyozza, hogy a sajátos 
nevelési igényt a szülők, a speciális 
oktatásban részt vevő oktatók, az 
osztályfőnök vagy az osztálytanács 
valamely tagja, továbbá az egészségügyi 
vagy szociális szolgálatok
közreműködésével kell megállapítani;

Or. pt

Módosítás 39
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
felsőfokú oktatásban részt vevők 
számának növelésére irányuló 
intézkedések keretében könnyítsék meg a 
fiatalok egyetemre jutását, többek között 
kedvező feltételű diákhitelek, ösztöndíjak, 
valamint színvonalas kollégiumok 
létrehozásával, mivel sok fiatal az anyagi 
gondok miatt képtelen a tanulmányai 
folytatására; különös figyelmet kell 
fordítani a kiszolgáltatott társadalmi 
csoportokra, így például a tartós 
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munkanélküliség által sújtott családokból 
származó fiatalokra; 

Or. el

Módosítás 40
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre vagy erősítsék meg a 
megfigyelőközpontokat vagy a nemzeti 
munkaerőpiacok igényeit felmérő hasonló 
struktúrákat, beépítve eredményeiket az 
oktatási folyamat minden szintjébe;

Or. el

Módosítás 41
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának 
megkezdésével, fejlesztési és gondozási 
programokkal, iskolán kívüli
tevékenységek megszervezésével, a szülők 
bevonásával, valamint a hátrányos 
helyzetű tanulók teljes tanulási cikluson át 
tartó mentorálásával és az Erasmus 
programban való részvételük 
támogatásával, továbbá ösztöndíjakkal 
kell lejjebb szorítaniuk az iskolai 
kudarcok számát;

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek kiváló minőségű korai oktatási, 
fejlesztési és gondozási programjainak 
elindításával lejjebb kell szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát, ezáltal elérve az 
Európa 2020 stratégia kiemelt célértékei 
szerinti 10% alatti szintet, valamint 
biztosítaniuk kell a gyermekek említett 
szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférését azáltal is, hogy számos 
iskolán kívüli tevékenységet szerveznek, és 
bevonják a szülőket az oktatási 
folyamatba; emlékeztet arra, hogy ezek a 
lépések elengedhetetlenek a kora 
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gyermekkori hátrányokon alapuló 
egyenlőtlenségek kezeléséhez, a hátrányos 
helyzetű tanulók speciális, szegregált 
iskolákban való oktatásának 
megelőzéséhez, valamint a szegénység és a 
társadalmi kirekesztettség generációs 
ismétlődésének megállításához;

Or. en

Módosítás 42
Philippe Boulland

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának 
megkezdésével, fejlesztési és gondozási 
programokkal, iskolán kívüli 
tevékenységek megszervezésével, a szülők 
bevonásával, valamint a hátrányos 
helyzetű tanulók teljes tanulási cikluson át
tartó mentorálásával és az Erasmus 
programban való részvételük 
támogatásával, továbbá ösztöndíjakkal 
kell lejjebb szorítaniuk az iskolai kudarcok 
számát;

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatására, fejlesztésére
és gondozására irányuló, a munkaerő-
piaci igényekhez igazított egyedi 
programok indításával, valamint a 
hátrányos helyzetű tanulók teljes tanulási 
cikluson át tartó mentorálásával kell lejjebb 
szorítaniuk az iskolai kudarcok számát;

Or. fr

Módosítás 43
Sari Essayah

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának
megkezdésével, fejlesztési és gondozási 

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai gondozására, 
fejlesztésére és oktatására irányuló, a 
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programokkal, iskolán kívüli 
tevékenységek megszervezésével, a szülők
bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
ösztöndíjakkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát;

korcsoportok igényeinek megfelelő 
programok indításával, továbbá iskolán 
kívüli tevékenységek megszervezésével, a 
szülőknek a tanulás ösztönzésébe történő
bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
szakmai gyakorlatokkal kell lejjebb 
szorítaniuk az iskolai kudarcok számát;

Or. fi

Módosítás 44
Lívia Járóka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának 
megkezdésével, fejlesztési és gondozási 
programokkal, iskolán kívüli 
tevékenységek megszervezésével, a szülők 
bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
ösztöndíjakkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát;

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatására, fejlesztésére
és gondozására irányuló, mindenki 
számára elérhető, a teljes kora 
gyermekkorra (születéstől hat éves korig) 
összpontosító programok indításával, 
iskolán kívüli tevékenységek 
megszervezésével, a szülők és a stabil 
alapokon álló helyi nem kormányzati 
szervezetek ilyen intézkedések 
végrehajtásába és nyomon követésébe 
való bevonásával, valamint a hátrányos 
helyzetű tanulók teljes tanulási cikluson át 
tartó mentorálásával és az Erasmus 
programban való részvételük 
támogatásával, továbbá szakmai 
gyakorlatokkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát;

Or. en



AM\935078HU.doc 27/55 PE510.631v01-00

HU

Módosítás 45
Emer Costello

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának 
megkezdésével, fejlesztési és gondozási 
programokkal, iskolán kívüli 
tevékenységek megszervezésével, a szülők 
bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók teljes tanulási cikluson át tartó
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
ösztöndíjakkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát;

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatására, fejlesztésére
és gondozására irányuló programok 
indításával, iskolán kívüli tevékenységek 
megszervezésével, a szülők bevonásával, 
valamint a hátrányos helyzetű tanulók 
oktatáson kívüli folyamatos
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
minőségi szakmai gyakorlatokkal kell 
lejjebb szorítaniuk a korai 
iskolaelhagyások számát;

Or. en

Módosítás 46
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának 
megkezdésével, fejlesztési és gondozási 
programokkal, iskolán kívüli 
tevékenységek megszervezésével, a szülők 
bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
ösztöndíjakkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát;

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatására, fejlesztésére 
és gondozására irányuló programok 
indításával, iskolán kívüli tevékenységek 
megszervezésével, a szülők bevonásával, 
valamint a hátrányos helyzetű tanulók 
teljes tanulási cikluson át tartó 
ösztönzésével és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
szakmai gyakorlatokkal kell lejjebb 
szorítaniuk az iskolai kudarcok számát;

Or. de
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Módosítás 47
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának 
megkezdésével, fejlesztési és gondozási 
programokkal, iskolán kívüli 
tevékenységek megszervezésével, a szülők 
bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
ösztöndíjakkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát;

4. hangsúlyozza, hogy az Európa 2020 
stratégia azon céljának teljesítése, hogy 
csökkentsék a korai iskolaelhagyások 
számát, jelentős erőfeszítést igényel a 
tagállamok részéről; hangsúlyozza, hogy 
egyéb stratégiák mellett a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatására, fejlesztésére
és gondozására irányuló programok 
indításával, iskolán kívüli tevékenységek 
megszervezésével, a szülők bevonásával, 
valamint a támogatási struktúrák széles 
körének biztosításával, így a hátrányos 
helyzetű tanulók teljes tanulási cikluson át 
tartó mentorálásával és az Erasmus 
programban való részvételük 
támogatásával, továbbá szakmai 
gyakorlatokkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát; hangsúlyozza, 
hogy az alacsonyabb jövedelmű hallgatók 
Erasmus programban való részvételének 
jelenlegi aránya elmarad az átlagtól, és 
valódi erőfeszítéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy az uniós programok 
hozzáférhetőbbek és vonzóbbak legyenek 
az alulreprezentált csoportok számára;

Or. en

Módosítás 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának 

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatására, fejlesztésére 
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megkezdésével, fejlesztési és gondozási 
programokkal, iskolán kívüli 
tevékenységek megszervezésével, a szülők 
bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
ösztöndíjakkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát;

és gondozására irányuló programok 
indításával, iskolán kívüli tevékenységek 
megszervezésével, a szülők bevonásával, 
valamint a hátrányos helyzetű tanulók 
teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
szakmai gyakorlatokkal kell lejjebb 
szorítaniuk az iskolai kudarcok számát; 
arra ösztönzi a tagállamokat, hogy vegyék 
figyelembe azokat az alternatívákat, 
amelyekkel a felsőoktatási rendszerben 
tarthatják a diákokat, például alacsony 
kamatú vagy kamatmentes kölcsönök, az 
ösztöndíjak és támogatások tágabb köre, 
és – különösen a mesterképzési 
programok esetében – rövidebb 
tanulmányi időszakok segítségével;

Or. en

Módosítás 49
Evelyn Regner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatásának 
megkezdésével, fejlesztési és gondozási 
programokkal, iskolán kívüli 
tevékenységek megszervezésével, a szülők 
bevonásával, valamint a hátrányos helyzetű 
tanulók teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
ösztöndíjakkal kell lejjebb szorítaniuk az 
iskolai kudarcok számát;

4. véleménye szerint a tagállamoknak a 
gyermekek korai oktatására, fejlesztésére 
és gondozására irányuló programok 
indításával, iskolán kívüli tevékenységek 
megszervezésével, a szülők bevonásával, 
valamint a hátrányos helyzetű tanulók 
teljes tanulási cikluson át tartó 
mentorálásával és az Erasmus programban 
való részvételük támogatásával, továbbá 
szakmai gyakorlatokkal kell lejjebb 
szorítaniuk az iskolai kudarcok számát; 
üdvözli ezzel összefüggésben a szakmai 
gyakorlatok minőségi keretére és a 
tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai szövetségére irányuló bizottsági 
javaslatokat;
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Or. de

Módosítás 50
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
közép- vagy felsőfokú oktatásból való 
lemorzsolódásuk megelőzése érdekében 
tanulmányaik során folyamatosan 
biztosítsanak a tanuláshoz nyújtott egyéni 
segítséget, mentorálást és hálózati 
támogatást a hátrányos helyzetű diákok 
számára, valamint a felsőoktatás szintjén 
segítsék az Erasmus programhoz való 
hozzáférésüket, és mozdítsák elő a 
vállalkozásoknál, a közigazgatásban és a 
médiában végzett szakmai gyakorlatukat –
amelyek révén a jövőbeli szakmai 
sikereiket elősegítő megfelelő 
munkatapasztalatokra és támogató 
hálózatra tehetnek szert–, egyúttal pedig 
építsék be sajátos meglátásaikat az 
intézményi kultúrába;

Or. en

Módosítás 51
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
műszaki szakmai képzés korszerűsítésének 
keretében mozdítsák elő helyi szinten a 
szociális partnerek és az oktatási 
intézmények közötti együttműködést
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annak érdekében, hogy összhangba 
hozzák a kínált szakirányokat, szakmai 
profilokat és kapcsolódó tanterveket a 
helyi gazdaság és a munkaerőpiac sajátos 
igényeivel;

Or. el

Módosítás 52
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy alakítsák ki és 
valósítsák meg a képesítések, valamint a 
formális, nem formális és informális 
tanulás európai tanúsítási és elismerési 
rendszerét, ezzel ösztönözve valamennyi 
potenciális diák mobilitását;

Or. en

Módosítás 53
Kinga Göncz

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. osztja a Bizottság azzal kapcsolatos 
aggodalmait, hogy a legtöbb tagállamban 
riasztóan alacsony a felnőttoktatásban 
résztvevők aránya, 8,9%-os uniós átlag 
mellett; javasolja a hozzáférhető, 
minőségi felnőttoktatási programok 
kiterjesztését, különösen a 
munkahelyeken;

Or. en
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Módosítás 54
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
könnyítsék meg az átjárást a különböző 
oktatási és képzési pályák között, valamint 
segítsék az oktatás, a szakképzés és a 
munkavállalás közti átmenetet; továbbá 
arra sürgeti őket, hogy gondoskodjanak 
ifjúsági garanciáról, minőségi gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket,
és támogassák, illetve ismerjék el a nem 
formális és informális tanulás révén 
megvalósuló ismeretszerzést;

Or. en

Módosítás 55
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
fordítsanak kellő figyelmet az átjárásra a 
különböző oktatási és képzési pályák 
között, javítsák jelentős mértékben az 
oktatás, a szakképzés és a munkavállalás 
közti átmenetet, gondoskodjanak 
gyakornoki lehetőségekről, a munka 
melletti tanulás és a szakmatanulás 
lehetőségéről, valamint alakítsanak ki 
kettős tanulási modelleket és ismerjék el a 
nem formális és informális tanulás révén 
szerzett ismereteket; hangsúlyozza, hogy 
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az európai szemeszter folyamatának 
keretében is felszólították a tagállamokat 
az oktatási és képzési rendszerek közötti 
átmenet fennálló akadályainak 
felszámolására; hangsúlyozza, hogy az 
átmenet szakaszában a fiatalok nagyobb 
kockázatnak vannak kitéve, a 
tagállamoknak pedig javítaniuk kell az 
átmenetben lévő személyek igényeinek 
kezelésére szolgáló szakpolitikáikat, 
különösen a szociális biztonsággal és a 
biztos jövedelemmel, a 
hozzáférhetőséggel, a finanszírozással és 
a tájékoztatással összefüggésben;

Or. en

Módosítás 56
Emer Costello

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak minőségi 
gyakornoki lehetőségekről, a munka 
melletti tanulás és a szakmatanulás 
lehetőségéről, valamint alakítsanak ki 
kettős tanulási modelleket, amelyek 
tisztességes jövedelmet és megfelelő 
munkafeltételeket kínálnak, hathatós 
oktatási komponenssel rendelkeznek, és 
egy minősítési folyamattal párosulnak, és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

Or. en
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Módosítás 57
Lívia Járóka

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki könnyen hozzáférhető és 
karrierorientált kettős tanulási modelleket,
és ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

Or. en

Módosítás 58
Sari Essayah

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás,
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket, 
és tárják fel a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismeretek 
elismerésének módjait;

Or. fi



AM\935078HU.doc 35/55 PE510.631v01-00

HU

Módosítás 59
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak minőségi és 
jogokkal járó gyakornoki lehetőségekről, a 
munka melletti tanulás és a szakmatanulás 
lehetőségéről, valamint alakítsanak ki 
kettős tanulási modelleket és ismerjék el a 
nem formális és informális tanulás révén 
szerzett ismereteket;

Or. pt

Módosítás 60
Philippe Boulland

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak fizetett 
gyakornoki lehetőségekről, a munka 
melletti tanulás és a szakmatanulás 
lehetőségéről, valamint alakítsanak ki 
kettős tanulási modelleket és ismerjék el a 
nem formális és informális tanulás révén 
szerzett ismereteket;

Or. fr



PE510.631v01-00 36/55 AM\935078HU.doc

HU

Módosítás 61
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el, illetve ösztönözzék a nem 
formális és informális tanulás révén 
szerzett ismereteket;

Or. fr

Módosítás 62
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy 
könnyítsék meg az átjárást a különböző 
oktatási és képzési pályák között, segítsék 
az oktatás, a szakképzés és a 
munkavállalás közti átmenetet, 
gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás 
és a szakmatanulás lehetőségéről, 
valamint alakítsanak ki kettős tanulási 
modelleket és ismerjék el a nem formális 
és informális tanulás révén szerzett 
ismereteket;

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. de
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Módosítás 63
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket,
és egy hozzáférhető és minőségi validációs 
rendszeren keresztül ismerjék el a nem 
formális és informális tanulás révén 
szerzett ismereteket;

Or. en

Módosítás 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket; felszólít 
az oktatási intézmények és a munkáltatói 
szervezetek közötti szorosabb partnerség 
kialakítására a megszerzett képesítések 
munkaerő-piaci igényekhez történő 
hozzáigazítása érdekében, és üdvözli a 
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vállalkozások és a hallgatók közötti, 
évenkénti ülések formájában megvalósuló 
együttműködést, az új gyakornokok, a 
szakmát tanulók vagy a fiatal 
szakemberek toborzását célzó 
állásbörzéket, az oktatási intézményeken 
belüli munkaerő-közvetítő ügynökségek 
kialakítását stb.;

Or. en

Módosítás 65
Rachida Dati

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket; üdvözli 
a tanulószerződéses gyakorlati képzés 
európai szövetségének Bizottság általi 
bemutatását;

Or. fr

Módosítás 66
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 5. felhívja a tagállamokat, hogy könnyítsék 
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meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;

meg az átjárást a különböző oktatási és 
képzési pályák között, segítsék az oktatás, 
a szakképzés és a munkavállalás közti 
átmenetet, gondoskodjanak gyakornoki 
lehetőségekről, a munka melletti tanulás és 
a szakmatanulás lehetőségéről, valamint 
alakítsanak ki kettős tanulási modelleket és 
ismerjék el a nem formális és informális 
tanulás révén szerzett ismereteket;
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a képzési 
kínálat és a munkaerőpiac közötti 
szakadék csökkentésére irányuló 
erőfeszítések hiábavalónak bizonyulnak 
majd, ha azokat egyidejűleg nem kísérik 
olyan intézkedések, amelyek véget vetnek 
a vállalatok bezárásának és/vagy 
áthelyezésének, hiszen éppen a vállalatok 
tudják felszívni a diplomás fiatalokat, 
valamint azon egyéneket, akik sikeresen 
elvégeztek egyéb típusú képzéseket;

Or. it

Módosítás 67
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
találjanak fenntartható megoldást a 
megszerzett készségek és a munkaerő-
piaci kereslet közötti szakadék 
problémájára, és keressenek megoldást a
készséghiányra, különösen a növekedési 
potenciállal rendelkező ágazatokban, így 
például az IKT, az egészségügy és az 
ellátás-gondozás, valamint az üzleti 
szolgáltatások ágazatában stb.;

Or. en
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Módosítás 68
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy fokozottan elérhetővé 
kell tenni – az Unióban gyakran továbbra 
is csak csekély mértékben alkalmazott –
tanulószerződéses képzéseket, valamint a 
képzést és a munkatapasztalatot ötvöző 
kurzusokat; úgy véli, hogy valamennyi 
iskolai tantervnek magában kell foglalnia 
egy olyan időszakot, amelynek során 
munkatapasztalat szerezhető; ezzel 
egyidejűleg hangsúlyozza, hogy növelni 
kell a felsőoktatásban való részvételt, és 
felszólít a folyamatos képzésben részt 
vevő, a munkatapasztalatot gyűjtő és a 
tanulószerződéses gyakorlati képzésben 
részt vevő diákok egyenlő jogállásának 
biztosítására;

Or. fr

Módosítás 69
Inês Cristina Zuber

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a szakmai gyakorlatok 
esetében elengedhetetlen, hogy kiváló 
minőségűek legyenek, és hozzájuk 
bizonyos jogok társuljanak, és azok nem 
helyettesíthetik az állandó 
munkahelyeket;

Or. pt

Módosítás 70
Minodora Cliveti
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot egy aktívabb 
uniós szakpolitika kialakítására annak 
érdekében, hogy elérjék a diákok és a 
munkavállalók határokon átnyúló 
mobilitásával és a képesítések 
átvihetőségével kapcsolatos célokat;

Or. en

Módosítás 71
Evelyn Regner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az oktatáspolitika 
a munkaerő-piaci politika részét (is) 
képezi; ezért felhívja a tagállamokat, hogy 
hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek 
megkönnyítik az oktatás és a
munkaerőpiac közötti átmenetet; felhívja 
továbbá a tagállamokat, hogy erősítsék
meg a tanulók és a hallgatók 
szakképzésére és gyakorlati 
tapasztalatának elmélyítésére irányuló 
programokat, valamint mozdítsák elő a 
tanulók és a hallgatók pályaválasztása 
során a pályaorientációra irányuló és 
számukra támogatást nyújtó 
programokat;

Or. de

Módosítás 72
Konstantinos Poupakis
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. elismeri az első munkatapasztalat 
megszerzésének különös fontosságát az 
oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet 
kulcsfontosságú komponenseként;
hangsúlyozza a szakmai gyakorlat 
kibővítésének szükségességét akár 
középfokú, akár posztszekunder vagy 
felsőfokú szinten az európai strukturális 
alapokból finanszírozott cselekvési tervek 
előterjesztése és megvalósítása révén;

Or. el

Módosítás 73
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a tagállamokat, hogy 
hozzanak intézkedéseket a munkavállalók
és a munkanélküliek pályamódosítási és 
átképzési programokban való 
részvételének növelése érdekében, ezáltal 
csökkentve a munkanélküliség és a tartós 
munkanélküliség kockázatát a munkaerő-
állomány azon csoportjára nézve, 
amelynek szakmai tevékenysége iránt 
hanyatlóban van a kereslet;

Or. el

Módosítás 74
Kinga Göncz

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
foglalkoztatási szegregáció és a 
jövedelmek terén tapasztalható 
megkülönböztetés leküzdése érdekében 
már fiatalkortól kezdve népszerűsítsék – a 
nők esetében is – a 
természettudományokkal, a 
technológiával, a műszaki tudományokkal 
és a matematikával kapcsolatos 
készségeket igénylő hivatásokat és 
szakmákat;

Or. en

Módosítás 75
Evelyn Regner

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhív mindenekelőtt a szakképzés 
területén valamennyi érintett szereplő, így 
különösen a szociális partnerek és az 
oktatási intézmények bevonására; 
hangsúlyozza e tekintetben a 
vállalkozások és az oktatási intézmények 
azzal kapcsolatos felelősségét, hogy a
tanulók és hallgatók számára lehetővé 
tegyék a gyakorlatias képzést;

Or. de

Módosítás 76
Evelyn Regner

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza a duális képzési 
rendszerek által – különösen a fiatalkori
munkanélküliség visszaszorítása terén –
elért jelentős sikert, és ajánlja 
valamennyi, ilyen típusú rendszerrel nem 
rendelkező tagállamnak e rendszer 
bevezetését a fiatalkori munkanélküliség 
elleni küzdelemre irányuló intézkedéseik 
keretében; hangsúlyozza ezzel 
összefüggésben, hogy az ilyen rendszerek 
esetében feltétlenül szükséges a szociális 
partnerek korai és teljes körű bevonása;

Or. de

Módosítás 77
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz;

törölve

Or. nl

Módosítás 78
Sari Essayah

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 6. hangsúlyozza a tanárképzés 
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készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz;

színvonalának fontosságát, illetve azt, 
hogy az oktatókat fel kell készíteni arra, 
hogy alapos tanítási készségeket és 
szaktárgyi ismereteket szerezzenek,
egyúttal pedig megismerjék az eltérő 
kultúrákat, és képesek legyenek a 
tananyagot tanulóik különféle 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz és 
kiindulási helyzetéhez alakítani;

Or. fi

Módosítás 79
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik
kommunikációs és tanulási szokásaihoz;

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
testre szabott tanítási módszereket 
biztosítsanak a veszélyeztetett társadalmi 
csoportokból származó tanulók számára, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat, és a 
tananyagot alakítsák a tanulók számára 
ismerős különféle kommunikációs és 
tanulási szokásokhoz, valamint az oktatás 
formaságai helyett inkább a tanulási 
eredményekre helyezzék a hangsúlyt;

Or. en

Módosítás 80
Heinz K. Becker

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz;

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz;
ennek során különösen a nyelvi 
kompetenciára kell összpontosítani, az 
oktatás, a tanulás és a didaktika 
kulcsfontosságú tényezőjeként;

Or. de

Módosítás 81
Rachida Dati

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz;

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz; 
üdvözli, hogy a Bizottság hangsúlyt helyez 
az új információs és kommunikációs 
technológiákkal kapcsolatos oktatásra és 
képzésre;

Or. fr

Módosítás 82
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
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készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz;

készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz; 
hangsúlyozza a tanárok egész életen át 
tartó tanulásába való befektetés 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz;

6. hangsúlyozza, hogy az oktatókat fel kell 
készíteni arra, hogy fő célnak a készségek 
és szakismeretek elsajátítását tekintsék, 
ismerjék meg az eltérő kultúrákat és a 
tananyagot alakítsák tanulóik 
kommunikációs és tanulási szokásaihoz; az 
idősödő tanárok és a szakma hanyatlása
által jelentett veszélyre tekintettel 
felszólítja a tagállamokat, hogy 
eszközöljenek befektetéseket e területen, 
illetve tartsák ott a szakembereket, 
támogassák szakmai és személyes 
fejlődésüket, valamint javítsák anyagi 
helyzetüket;

Or. en

Módosítás 84
Minodora Cliveti

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. javasolja a tagállamoknak, hogy 
javítsák számottevően a tanárok és a 
szakoktatók munkafeltételeit;

Or. en

Módosítás 85
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a tagállamokat, hogy 
valamennyi korcsoport tekintetében 
alakítsanak ki az egész életen át tartó 
tanulást előmozdító szakpolitikákat, 
amelyek a dinamikusan változó 
munkaerő-piaci kereslet kihívásainak való 
megfeleléshez szükséges készségek és 
kompetenciák fejlesztésére 
összpontosítanak;

Or. en

Módosítás 86
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. a társadalmi szolidaritás és a 
demográfiai kihívásokra való válaszadás 
érdekében felszólítja a tagállamokat, hogy 
valamennyi korcsoport tekintetében 
mozdítsák elő az önkéntes 
tevékenységeket; sürgeti a tagállamokat, 
hogy mozdítsák elő a gondozói és 
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támogató ágazatok által igényelt 
képzéseket, és kínáljanak ösztöndíjakat a 
releváns tanulmányokat folytatók 
számára;

Or. en

Módosítás 87
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat arra, hogy fontos bevonni a 
fiatalokat az oktatási és képzési politikák 
kialakításába annak érdekében, hogy 
fokozottan figyelembe vehessék 
igényeiket; e tekintetben javasolja, hogy a 
Bizottság konzultáljon a nemzeti ifjúsági 
tanácsok képviselőivel a fiatalok 
prioritásairól;

Or. en

Módosítás 88
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a pedagógusok 
folyamatos továbbképzésének 
szükségességét horizontális készségeiknek
– a gyors tudományos és technológiai 
fejlődéssel lépést tartó – fejlesztéséhez az 
új tanítási normák, módszerek és 
eljárások terén;

Or. el



PE510.631v01-00 50/55 AM\935078HU.doc

HU

Módosítás 89
Danuta Jazłowiecka

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. felszólítja a tagállamokat, hogy a 
készségek és a munkaerő-piaci igények 
közötti szakadék kockázatának elkerülése 
érdekében mozdítsák elő az oktatás és a 
munkaerőpiac közötti folyamatos 
párbeszédet;

Or. en

Módosítás 90
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. az Unió-szerte magasabb 
foglalkoztatottság érdekében felszólítja a 
tagállamokat, hogy nyújtsanak 
tájékoztatást polgáraik számára az uniós 
polgárok jogairól, a polgárok feladatairól 
és kötelezettségvállalásairól, valamint 
arról, hogy miként élhetnek az Unión 
belüli szabad mozgás jogával;

Or. en

Módosítás 91
Kinga Göncz

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza az Európai Szociális 
Alap (ESZA) szerepét az oktatásba és 
képzésbe, a készségekbe és az egész életen 
át tartó tanulásba való befektetés 
támogatásában; ezért határozottan 
felszólít arra, hogy tartsák fent az ESZA-
nak a kohéziós politikára elkülönített 
költségvetés 25%-ának megfelelő 
minimális általános részarányát;

Or. en

Módosítás 92
Kinga Göncz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék, 
hogy mennyiben sikerült egyenlő 
hozzáférést biztosítaniuk minden szinten 
az inkluzív és minőségi oktatáshoz, és 
hogy az oktatás és képzés 
eredményeképpen elsajátított készségek 
hozzájárultak-e a tanulók 
foglalkoztathatósági szintjének 
emeléséhez.

7. arra sürgeti a tagállamokat, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék, 
hogy oktatási rendszerüknek és 
programjaiknak sikerült-e bevonniuk a 
veszélyeztetett társadalmi csoportok 
tagjait, hogy a tagállamoknak mennyiben 
sikerült megóvniuk az egyenlő hozzáférést 
minden szinten az inkluzív és minőségi 
oktatáshoz, és hogy az oktatás és képzés 
eredményeképpen elsajátított készségek 
valóban hozzájárultak-e a tanulók 
foglalkoztathatósági szintjének 
emeléséhez.

Or. en

Módosítás 93
Malika Benarab-Attou

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék, 
hogy mennyiben sikerült egyenlő 
hozzáférést biztosítaniuk minden szinten az 
inkluzív és minőségi oktatáshoz, és hogy 
az oktatás és képzés eredményeképpen 
elsajátított készségek hozzájárultak-e a 
tanulók foglalkoztathatósági szintjének 
emeléséhez.

7. felhívja a tagállamokat, hogy 
mihamarabb tegyenek eleget az európai 
szemeszter keretében az oktatással 
kapcsolatban megfogalmazott
ajánlásoknak; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy – a fiatalok képviselőit 
is beleértve – valamennyi érdekelt féllel 
együtt rendszeresen ellenőrizzék és 
értékeljék, hogy mennyiben sikerült 
egyenlő hozzáférést biztosítaniuk minden 
szinten az inkluzív és minőségi oktatáshoz, 
és hogy az oktatás és képzés 
eredményeképpen elsajátított készségek 
hozzájárultak-e a tanulók 
foglalkoztathatósági szintjének 
emeléséhez.

Or. en

Módosítás 94
Sari Essayah

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék, 
hogy mennyiben sikerült egyenlő 
hozzáférést biztosítaniuk minden szinten az 
inkluzív és minőségi oktatáshoz, és hogy 
az oktatás és képzés eredményeképpen 
elsajátított készségek hozzájárultak-e a 
tanulók foglalkoztathatósági szintjének 
emeléséhez.

7. felhívja a tagállamokat, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék, 
hogy mennyiben sikerült egyenlő 
hozzáférést biztosítaniuk minden szinten az 
inkluzív és minőségi oktatáshoz, és hogy 
az oktatás és képzés eredményeképpen 
elsajátított készségek hozzájárultak-e a 
tanulók foglalkoztathatósági szintjének 
emeléséhez, illetve arra irányuló
képességükhöz, hogy polgárként 
boldoguljanak a munka világában.

Or. fi
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Módosítás 95
Jean-Luc Bennahmias

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felhívja a tagállamokat, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék, 
hogy mennyiben sikerült egyenlő 
hozzáférést biztosítaniuk minden szinten az 
inkluzív és minőségi oktatáshoz, és hogy 
az oktatás és képzés eredményeképpen 
elsajátított készségek hozzájárultak-e a 
tanulók foglalkoztathatósági szintjének 
emeléséhez.

7. felhívja a tagállamokat, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék, 
hogy mennyiben sikerült egyenlő 
hozzáférést biztosítaniuk minden szinten az 
inkluzív és minőségi oktatáshoz, és hogy 
az oktatás és képzés eredményeképpen 
elsajátított készségek hozzájárultak-e a 
tanulók társadalmi és szakmai integrációs 
képességének növeléséhez.

Or. fr

Módosítás 96
Roberta Angelilli

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy segítsék elő az alábbi
területeken európai szinten kedvező 
eredményekkel járó bevált gyakorlatok és 
modellek cseréjét: az iskolai 
lemorzsolódás csökkentése, az oktatásba 
való visszatérés ösztönzése a diákok 
körében, az oktatás és a munka világa 
közötti hatékony átmenet biztosítása, a 
fiatalkori munkanélküliség arányának
csökkentése, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportok oktatáshoz és 
foglalkoztatáshoz való hozzáférése.

Or. it

Módosítás 97
Kinga Göncz
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot annak 
ellenőrzésére, hogy a fent említett célok 
elérése érdekében a tagállamok megtették-
e az oktatási rendszereik reformjára 
irányuló szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 
továbbra is folytassanak intenzív 
párbeszédet az oktatási intézményekkel 
annak érdekében, hogy növeljék az uniós 
finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatos 
tájékozottságukat, valamint hogy operatív 
programjaikban a finanszírozáshoz való 
egyszerű hozzáférést alakítsanak ki 
számukra; ösztönzi az ERFA-
finanszírozás felhasználását a 
munkafolyamat részeként a folyamatos 
oktatás és szakképzés igényeinek
kielégítésére.

Or. en

Módosítás 99
Daniël van der Stoep

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a tagállamok saját 
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belátásuk szerint szabadon dönthetik el, 
hogy megvalósítják- e a fenti javaslatokat.

Or. nl


