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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza a tanulásba való beruházás jelentőségét az Európa 2020 stratégia céljainak 
elérése, valamint Európa versenyképességének megerősítése tekintetében, és arra sürgeti a 
tagállamokat, hogy a költségvetési konszolidációs folyamatok ellenére fokozzák 
valamennyi személy egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférését;

2. emlékeztet arra, hogy a munkanélküliség csökkentése, az önkéntes földrajzi mobilitás 
elősegítése, a szakmai mobilitás ösztönzése, valamint az uniós ipar – különösen a kis- és 
középvállalkozások – megfelelő végzettségű és képzettségű munkaerővel való ellátása 
érdekében magasabb szintű készségekre és ismeretekre van szükség;

3. hangsúlyozza az oktatási és pályaválasztási tanácsadás iránti igényt, mivel ennek 
segítségével a tanulók, a gyakornokok és a munkavállalók azonosíthatják a kedvüknek és 
érdeklődésüknek leginkább megfelelő oktatási és képzési útvonalakat; elismeri továbbá, 
hogy a munkaerő-piaci tendenciák előrejelzése minden érintett számára igen hasznos lehet 
tevékenységeik célzottabbá tételében és a tudatos döntések meghozatalában;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a válság következtében csökken az oktatás számára 
nyújtott finanszírozás, és hiány mutatkozik a vállalkozások által kínált gyakornoki 
helyekben;

5. emlékeztet arra, hogy elsősorban a munkaadók felelőssége, hogy mindenki számára 
elérhetővé tegyék az egész életen tartó tanulást, és arra bátorítja őket, hogy a 
továbbképzést a munkavállalók teljes pályafutása során segítsék elő; 

6. arra sürgeti a tagállamokat, hogy a korai iskolaelhagyás jelenségének megszüntetése 
érdekében tűzzenek ki maguk elé ambiciózus célokat és alkalmazzanak innovatív 
politikákat; felszólít továbbá a változatos és rugalmas, a különböző tanulók igényeihez 
igazodó tanulási útvonalak kialakítására, a tanulást és a gyakorlati képzést ötvöző kettős 
rendszerek bevezetésére, valamint jobb lehetőségek biztosítására a szakoktatás- és képzés 
területén;

7. felszólít az Unió és nemzetközi partnerei között az oktatás és képzés terén folytatott 
politikai párbeszéd és együttműködés fokozására, tükrözve ezzel a gazdasági, társadalmi 
és politikai téren fennálló kölcsönös függőség növekedését és hozzájárulva az 
Európa 2020 stratégia külső dimenziójának végrehajtásához.


