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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az „Európa 2020” stratégiát támogató európai szakképzési együttműködésről
(2010/2234(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Megújított szociális menetrend: Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás a 
XXI. századi Európában” című, 2008. július 2-i bizottsági közleményre 
(COM(2008)0412),

– tekintettel az „Új lendület az európai szakképzési együttműködésnek az „Európa 2020” 
stratégia támogatására” című, 2010. június 9-i bizottsági közleményre,

– tekintettel a „Kulcskompetenciák a változó világban” című 2009. november 25-i 
bizottsági közleményre (COM(2009)0640),

– tekintettel „Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – Európai 
referenciakeret” című 2006. december 18-i, 2006/962/EK európai parlamenti és tanácsi 
ajánlásban meghatározott nyolc kulcskompetenciára,

– tekintettel az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló, 2008. április 9-i javaslatra 
(COM(2008)0180),

– tekintettel a tízéves Oktatás és képzés 2010 munkaprogramra és azt követően az annak 
megvalósítása terén elért előrehaladásról szóló közös időközi jelentésekre,

–  tekintettel „Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése” című, 
2009. április 27-i bizottsági közleményre (COM(2009)0200),

– tekintettel „Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés és az érvényesülés elősegítése” című, 
2010. május 18-i állásfoglalására1,

–  tekintettel az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított keretéről 
(2010–2018) szóló, 2009. november 27-i tanácsi állásfoglalásra ,

– tekintettel a „Mozgásban az ifjúság – Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál 
felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés érdekében” című bizottsági közleményre (COM(2010)0477), 

–  tekintettel az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai 
keretrendszeréről („Oktatás és képzés 2020”) szóló, 2009. május 12-i tanácsi 
következtetésekre, 

– tekintettel az ifjúságpolitika területén folytatott európai együttműködés jelenlegi keretének 
értékeléséről és a megújított keret jövőbeli kilátásairól szóló, 2009. május 11-i tanácsi 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0166.
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következtetésekre (9169/09),

– tekintettel „Az európai digitális menetrend” című, 2008. augusztus 26-i bizottsági 
közleményre,

– tekintettel az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, 2007. november 15-i 
tanácsi állásfoglalásra,

– tekintettel a „Kulcskompetenciák a változó világban: az „Oktatás és képzés 2010” 
munkaprogram megvalósításáról szóló, 2010. május 18-i állásfoglalására1,

– tekintettel az egész életen át tartó tanulásnak a tudás, a kreativitás és az innováció 
fejlesztése érdekében történő megvalósításáról – az „Oktatás és képzés 2010” 
munkaprogram megvalósításáról szóló, 2008. december 18-i állásfoglalására2,

– tekintettel „A karriertanácsadás szakmai fejlesztése: gyakorlati kompetenciák és képzési 
útvonalak Európában” című 2009. márciusi Cedefop-tanulmányra,

– tekintettel az „Európa jövőjéhez szükséges képesítések: a szakmai képesítésekre 
vonatkozó igények előrejelzése” című 2009. májusi Cedefop-tanulmányra,

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel az egész életen át tartó tanulást támogató kompetenciákról és az „új 
munkahelyekhez szükséges új készségek” elnevezésű kezdeményezésről szóló, 2010. 
május 11-i tanácsi következtetésekre, 

– tekintettel „Az európai szakképzési kreditrendszer (ECVET): A tanulási eredmények 
transzferének, összegyűjtésének és elismerésének rendszere Európában” című, 2006. 
október 31-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2006)1431),

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 
által elfogadott, a szakoktatás és szakképzés (VET) területén való fokozott európai 
együttműködés jövőbeni prioritásairól szóló következtetésekről (16459/08) a Tanács által 
2008. december 5-én folytatott tanácskozások eredményére,

– tekintettel az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról 
szóló, 2009. június 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra,

– tekintettel a szakképzés európai minőségbiztosítási referenciakeretének létrehozásáról 
szóló, 2009. június 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra, 

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének 
létrehozásáról szóló, 2008. április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra, 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0164.
2 HL C 45. E, 2010.2.23., 33. o.
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– tekintettel a fiatalok mobilitásáról szóló, 2008. november 21-i tanácsi következtetésekre; 

– tekintettel az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. 
december 18-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra,

– tekintettel „Az oktatásra és képzésre vonatkozó lisszaboni célkitűzések tekintetében elért 
haladás nyomon követésére szolgáló mutatók és referenciaértékek összefüggő 
keretrendszere” című, 2007. február 21-i bizottsági közleményre (COM(2007)0061),

– tekintettel a „Hatékonyság és igazságosság az európai oktatási és képzési rendszerekben” 
című, 2006. szeptember 8-i bizottsági közleményre (COM(2006)0481,

– tekintettel „A veszélyeztetett fiatalok munka felé irányítása a tanuláson keresztül” 
(Guiding at-risk youth through learning to work) című Cedefop-tanulmányra 
(Luxembourg, 2010),

– tekintettel a Cedefopnak „Az európai foglalkoztatás tudás- és készségintenzívebbé tétele” 
című, 2010. februári tájékoztató feljegyzésére,

– tekintettel a Cedefop „Megfelelő képesítés? A képesítések terén fennálló 
egyensúlytalanságok Európában” című, 2010. júniusi tájékoztató feljegyzésére,

– tekintettel a Cedefop „Munka és öregedés” című dokumentumára (Luxembourg, 2010),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. és 166. cikkére, amelyek az 
oktatással, a szakképzéssel, az ifjúsággal és a sporttal foglalkoznak,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Kulturális és 
Oktatási Bizottság véleményére (A7-0000/2010),
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A. mivel a fiatalok munkanélkülisége az egyik legsürgetőbb kihívás Európában, és mivel a 
cél az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése,

B. mivel a demográfiai változások nyomán magától értetődővé válik a hosszabb és sokrétűbb 
szakmai pályafutás, és mivel csak az egész életen át tartó tanulás garantálhatja a 
munkaerőpiacon való részvételt,

C. mivel a tanulók egyéni igényeihez szabott képzés szakképzés és továbbképzés kiemelt 
jelentőséggel bír, és jobb beilleszkedést tesz lehetővé különösen az olyan sajátos 
csoportok számára, mint a migránsok, a fogyatékkal élők vagy az iskolát korán elhagyók,

1. elismeri a szakképzés és továbbképzés jelentőségét, és hangsúlyozza ezzel kapcsolatban 
az összes érintett szereplő közreműködésének és együttműködésének fontosságát; kiemeli, 
hogy ez a siker egyik kulcsfontosságú tényezője;

2. üdvözli a Bizottság azon intézkedéseit, amelyek az átjárhatóság, az átláthatóság, valamint 
a képzési rendszereken belüli és azok közötti elismerések tekintetében az 
összehasonlíthatóság javítására irányulnak;

3. felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a szakképzés és továbbképzés jobban 
igazodjon a munkaerő-piaci igényekhez;

4. üdvözli a tanulás eredményorientáltságának, valamint az informálisan szerzett készségek 
elismerésének erősödését;

Képzés

5. felhívja a tagállamokat arra, hogy gondoskodjanak a munkahelyi környezetben történő 
tanulásra orientálódó, színvonalas képzési kínálatról; 

6. a lányok és fiúk szakmaválasztása tekintetében nagyobb kiegyensúlyozottságot tart 
kívánatosnak; 

7. intézményesített párbeszédre hívja fel az összes érintettet a szakképzés minőségének és 
munkaerőpiacra való irányultságának biztosítása érdekében;

8. üdvözli az EU 2020 stratégia azon célkitűzését, hogy a szakképzés a kreativitásra, az 
innovációra és a vállalkozói gondolkodásra irányuljon, valamint hogy az önálló 
vállalkozás karrierlehetőségnek számítson; 

9. felhívja a tagállamokat arra, hogy a munkaerőpiachoz igazított készségek átadása révén 
vegyék tekintetbe, hogy a szakmai pályafutások a jövőben hosszabbak és 
változékonyabbak lesznek; 

Továbbképzés

10. felhívja a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a képesítéssel járó továbbképzés iránti 
növekvő igényt, és tanácsadó szolgálatok révén segítsék a munkavállalókat a megfelelő 
továbbképzés megtervezésében; felhívja a munkaadókat, hogy tegyék lehetővé a további 
képesítések megszerzését; 
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11. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan eszközt (ellenőrző lista az egész 
életen át tartó tanuláshoz), amely arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy rendszeresen és 
önszántukból részt vegyenek az egész életen át tartó tanulásban, illetve hogy rendszeresen 
megvizsgálják, milyen képesítésekre van szükségük a munkaerőpiacon való sikeres 
részvételhez; 

12. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy könnyen hozzáférhető, rugalmas és egyénre szabott 
továbbképzési lehetőségek álljanak a különböző életszakaszban lévő emberek 
rendelkezésére; 

13. felhívja a tagállamokat, hogy a továbbképzés és az egész életen át tartó tanulás keretében 
nagyobb mértékben alkalmazzanak online oktatóprogramokat annak érdekében, hogy 
hozzájáruljanak a munkával és a családdal kapcsolatos feladatok családon belüli 
kiegyensúlyozottabb megosztásához; 

A szakképzés és továbbképzés minősége és hatékonysága

14. kéri a tagállamokat, hogy javítsák az oktatók képzési lehetőségeit, és teremtsék meg a 
tanulást ösztönző partnerség alapját; 

15. hangsúlyozza, hogy a szakképzés és továbbképzés a kulcskompetenciákra összpontosít, 
amelyek előmozdítását a munkahelyi környezetben történő tanulás mellett is folytatni kell;

16. sürgeti, hogy a szakképző iskolák és főiskolák is részt vehessenek a továbbképzésben, 
különösen a főiskolák a matematika, informatika, természettudományok és technológia 
szakterületén való továbbképzés terén;  megállapítja mindenesetre, hogy ennek nem 
szabad a magánszféra szereplőivel való verseny torzulásához vezetnie;

A speciális csoportoknak szóló kínálat

17. kéri a tagállamokat, hogy a szakképzés és továbbképzés során fokozottan vegyék 
figyelembe az alacsonyan képzettek, a migráns háttérrel rendelkező tanulók, a 
munkanélküliek és a fogyatékossággal rendelkező személyek sajátos igényeit;

18. kéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak áthidaló lehetőségeket a végzettség nélküli vagy 
alacsony végzettséggel rendelkező fiatalok számára a munkaerőpiacra való belépés 
lehetővé tétele érdekében; a kérdés fontosságának jeleként olyan kísérleti projekt 
elindítását kéri, amely a fiatalok közötti munkanélküliség leküzdését célozza, és amely az 
iskolák, a vállalatok, a fiatalokat segítő intézmények és a fiatalok közötti helyi hálózatok 
kialakításában segíti a tagállamokat;

Rugalmasság és mobilitás

19. üdvözli azt az elképzelést, hogy a szakképzés és továbbképzés opcionális részévé tegyék a 
határokon átnyúló mobilitást; 

20. kéri a tagállamokat, hogy tegyék könnyebben elismertethetővé a nem formális és az 
informális tanulást;

21. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, hogy a képzési kínálatot modulok formájában 
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alakítsák ki; kéri mindazonáltal, hogy az egyes modulokat világosan határozzák meg, és 
azok legyenek összehasonlíthatók; 

22.  meggyőződése, hogy az Európa 2020 stratégia keretében szorgalmazott, a szakképzés és 
továbbképzés terén megvalósuló partnerségek a hatékonyság és a munkaerőpiac 
igényeinek való megfelelés előfeltételét jelentik; 

23. kéri a tagállamokat, hogy a szakképzés és továbbképzés során fordítsanak figyelmet a 
nyelvismeretek megszerzésére; 

Európai és nemzetközi együttműködés a szakképzés és továbbképzés terén

24. üdvözli a közös referenciaeszközök (az Europass, az európai képesítési keretrendszer, az 
európai szakképzési kreditrendszer és a szakképzés európai minőségbiztosítási 
referenciakerete) koppenhágai folyamat révén támogatott fejlesztését, és szorgalmazza 
ezen eszközök következetes bevezetését és továbbfejlesztését;

25. kéri a tagállamokat, hogy egyszerűsítsék a külföldi szakmai végzettség elismerését célzó 
azon eljárásokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a szakképesítéseket ne csak hivatalos 
oklevelekkel, hanem munkapróbákkal, gyakorlati és elméleti vizsgákkal és 
szakvéleménnyel is lehessen igazolni;

Finanszírozás

26. kéri a Bizottságot, hogy az Európai Szociális Alapot, az egész életen át tartó tanulás 
programját, valamint a fiatal vállalkozókat célzó Erasmus programot igazítsa ki oly 
módon, hogy a képzési és továbbképzési projektek, valamint a fiatalok közötti 
munkanélküliség leküzdését, illetve az idősek továbbképzését célzó programok az EU 
egész területén finanszírozásban részesüljenek, és hogy könnyítse meg az ezen 
pénzforrásokhoz való hozzáférést; 

27. kéri a tagállamokat, hogy az Európai Szociális Alap forrásaiból támogassák egy 
továbbképzési utalványrendszer létrehozását, hogy ezáltal az alacsonyabb jövedelműek is 
kihasználhassák a továbbképzési kínálatot;

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

A globalizált gazdaságon belül a sikeres szakmai pályafutás fontos előfeltétele a nemzetközi 
környezetben való tanulás és munka lehetősége. Folyamatos igény van a mobilis, rugalmas és 
nemzetközi tapasztalattal rendelkező munkaerőre. 

Az Európa 2020 stratégiában meghatározott főbb elemeket az intelligens növekedés (a tudás, 
az innováció, a képzés és a digitális társadalom támogatása), a fenntartható növekedés (az 
erőforrásokat hatékonyan felhasználó termelés a versenyképesség növelése mellett) és az 
inkluzív növekedés (a foglalkoztatási arány növelése, a képzés és a szegénység elleni 
küzdelem) tekintetében már a szakképzés és továbbképzés területén is európai uniós és 
tagállami szintű konkrét intézkedésekkel kell megvalósítani.

A gazdasági válság európai munkaerőpiacra gyakorolt komoly hatásai ellenére feltételezhető, 
hogy az elkövetkező évtized során fokozatosan helyreáll a foglalkoztatás növekedése. Ahogy 
azt a Cedefop európai képzési kínálatra és keresletre vonatkozó aktuális előrejelzése is 
mutatja, a 2020-ig létrejövő új munkahelyek számát 80 millióra becsülik1.

Az előzetes becslések arra engednek következtetni, hogy a különböző jártasságokkal 
kapcsolatos kereslet továbbra is növekedni fog. Az ipari és technológiai változásokkal együtt 
jár a magasan vagy közepesen képzett munkaerő iránti fokozott kereslet – az alacsony 
képzettségűek hátrányára.

Különösen a fiatalok érdekében kell gyorsan cselekedni: a fiatalok közötti munkanélküliség 
növekedése sürgető kihívást jelent Európában. 
A fiatal munkavállalók körében nemcsak hogy gyakoribb a munkanélküliség a felnőttekhez
képest, de közülük többen dolgoznak bizonytalan körülmények közepette és határozott idejű 
foglalkoztatásban, alacsonyabb bér és rosszabb szociális biztonság mellett. A tagállamoknak 
célzott politikai stratégiát kell követniük a fiatalok közötti munkanélküliség leküzdése 
érdekében, és mindeközben figyelembe kell venniük a nemzeti sajátosságokat és igényeket.
Az Európa 2020 stratégia keretében kitűzött, arra vonatkozó célokat, hogy az iskolából 
kimaradók arányát iskolaévenként 10% alá csökkentsék és a fiatalok 40%-a számára lehetővé 
tegyék a főiskolai képzést, konkrét, kreatív és hatékony intézkedések révén kell teljesíteni.

A vállalatok egyre inkább elvárják, hogy a képzési és továbbképzési kínálat fokozottan 
összpontosítson a gyakorlatra, és egyértelműen a megoldásokra fókuszáljon. A vállalatoknak 
az számít, hogy a képzésben vagy továbbképzésben részt vevők a munkavégzés során 
ténylegesen hasznosítható készségeket és jártasságokat szerezzenek.

A tanulás keretében egyértelműen az eredményekre kell összpontosítani. A következő évek 
orientációját európai szinten jelentősen meghatározza a koppenhágai folyamat keretében 
kifejlesztett két kezdeményezés: az európai képzési keret és az európai szakképzési 
kreditrendszer, amelyek egyes tagállamok szakképzési rendszerének reformfolyamatait már 
most is meghatározzák. Az európai uniós tagállamok képzési és továbbképzési rendszereinek 
összehasonlíthatósága tekintetében figyelmet kell fordítani a különböző képzési rendszerek 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, (A szakértelemre vonatkozó 
kereslet és kínálat Európában: középtávú előrejelzés 2020-ig) Luxembourg, 2010, 12. o.
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átjárhatóságára, átláthatóságára és összehasonlíthatóságára. Az európai képzési politika céljai 
és kezdeményezései szükségessé teszik a szakképzés minden szereplőjének támogatását.
Továbbra is szükség van azok gyakorlati vizsgálatok során való kipróbálására, és azokat 
számos területen még konkretizálni kell.

A továbbképzés iránti, a demográfiai változások miatt növekvő társadalmi elvárásoknak, 
valamint az egész életen át tartó tanulásban való részvétel fontosságának a 
figyelembevételével olyan eszközt kell a munkavállalók kezébe adni, amelynek segítségével 
maguk határozhatják meg és tervezhetik továbbképzési igényeiket. Mindezt független 
továbbképzési tanácsadó központok egészíthetik ki.

Emellett a különböző életszakaszokban lévő személyek, illetve hasonlóképpen a speciális 
csoportok számára a szakképzés és továbbképzés elérése érdekében egyszerűsített és 
könnyebben elérhető finanszírozási lehetőségeket kell biztosítani az Európai Szociális Alap, 
az egész életen át tartó tanulás teljes programja, valamint a fiatal vállalkozók számára 
létrehozott Erasmus program keretében rendelkezésre álló forrásokból.

Ehhez hasonlóan az Európai Szociális Alap forrásaiból finanszírozni lehet egy olyan 
utalványrendszert, amelynek segítségével az alacsonyabb jövedelműek számára is lehetővé 
válik a továbbképzésben való részvétel, ami növeli esélyeiket a munkaerőpiacon, ezáltal 
célzottan bevonhatók az egész életen át tartó tanulásba. A továbbképző intézmények között 
verseny alakul ki, mivel a polgárok maguk dönthetnek arról, hogy melyik lehetőség felel meg 
legjobban az igényeiknek.

E célok elérésének előfeltétele, hogy a szakképzés és továbbképzés hosszú távon magas 
politikai és közös prioritással rendelkezzen. A végrehajtáshoz elengedhetetlen minden érintett 
fél együttműködése és elkötelezettsége, és az nem csak az európai uniós intézményektől és 
tagállamoktól, de a helyi és regionális szereplőktől is ugyanolyan mértékben elvárható.

Biztosítanunk kell, hogy az európai munkavállalók lehetőséget kapjanak a gazdasági 
kihívásokhoz való alkalmazkodásra. A politikai döntéshozóknak lehetővé kell tenniük, hogy 
az emberek folyamatosan bővíthessék képzettségüket. A képzettségi szint növelését nem 
szabad arra az egy célra korlátozni, hogy annak révén az emberek jobb munkahelyhez 
jussanak. A további képzettségek révén lehetőséget kell kapniuk arra, hogy kialakíthassák a 
jövő munkahelyeit, és ily módon aktívan hozzájárulhassanak az innovatív gazdasághoz.


