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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett, iskolázott munkaerő az innováció legjelentősebb 
hajtóerői közé tartozik, és jelentős versenyelőnyt jelent az Unió számára; hangsúlyozza, 
hogy a magas színvonalú szakoktatás és szakképzés alapvető módon járul hozzá a 
fenntartható fejlődéshez és a jól működő egységes belső piac megteremtéséhez, így azt az 
összes érdekelt féllel folytatott kiterjedt párbeszéd révén folyamatosan az európai 
munkaerőpiac igényeihez és változásaihoz kell igazítani;

2. úgy véli, hogy a szakoktatásnak és a szakképzésnek meg kell teremtenie a munkaerő 
mobilitásának feltételeit a kezdeti tanulmányok során és az egész életen át tartó tanulás 
keretében egyaránt;

3. véleménye szerint az EU 2020 stratégia „Új készségek és munkahelyek menetrendje” 
kiemelt kezdeményezésének teljes körű megvalósításához az uniós intézményeknek 
pragmatikusabb, átfogóbb és szélesebb hatókörű, valamennyi tagállam által támogatott 
kezdeményezést kell útjára indítaniuk, amelynek a szakképzés, szakképesítések, az egész 
életen át tartó tanulás és a gyakornoki munka területeinek a munkaerőpiaccal való 
összekapcsolására kell összpontosítania annak biztosítása érdekében, hogy minden egyes 
tagállam valóban magáénak tekintse az oktatás és a képzés terén folytatott európai 
együttműködés stratégiai keretében meghatározott célokat;

4. hangsúlyozza, hogy a jelenleginél nagyobb mértékű kompatibilitásra és szinergiára van 
szükség az egyes tagállamok oktatási rendszerei között, a nyelvtanulásra és az innovatív 
Unió célkitűzéseihez igazított tantervekre összpontosítva; hangsúlyozza a jó minőségű 
gyakornoki képzések széles körét biztosító európai keret kialakítása előtt álló jogi és 
adminisztratív akadályok megszüntetésének szükségességét;

5. hangsúlyozza, hogy az oktatási vagy képzési idő egy része külföldön való eltöltésének 
lehetővé tétele a fiatalok számára elengedhetetlen az új készségek, köztük a nyelvi 
készségek megszerzéséhez, mivel bővíti munkaerő-piaci integrációs lehetőségeiket; 
üdvözli ezért a Bizottság azon szándékát, hogy létrehozza a „Mozgásban az ifjúság” 
kártyát, amely minden fiatal számára segítséget nyújt a tanulás céljából más tagállamba 
való költözéshez, valamint európai diákmobilitási kölcsönöket hoz létre, hogy az 
eddiginél több fiatal európainak, különösen a leghátrányosabb helyzetűeknek lehetőséget 
biztosítson arra, hogy egy másik országban tanulással, képzéssel vagy munkahelyi 
elhelyezkedéssel eltöltött időszak révén tapasztalatot szerezzen;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a kölcsönhatásokat – és teremtsen szorosabb 
szinergiákat – a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv, a 
felsőoktatásra vonatkozó bolognai folyamat és a szakoktatással és szakképzéssel 
kapcsolatos koppenhágai folyamat között az európai képesítési keretrendszer és az európai 
szakképzési kreditrendszer (ECVET), valamint az Europass eddiginél jobb 
felhasználásával; fenntartja, hogy az oktatási rendszer sajátos társadalmi és kulturális 
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körülményeikkel összhangban levő megszervezésének továbbra is tagállami hatáskörben 
kell maradnia;

7. megállapítja, hogy a munkavállalók belső piacon belüli mobilitásának elősegítése döntő 
jelentőségű; üdvözli és teljes mértékben támogatja a szakképesítések elismerési 
rendszerének felülvizsgálatára irányuló bizottsági kezdeményezést; úgy véli, hogy a 
szakképesítésekről szóló irányelv jelenlegi formájával foglalkozó érdemi értékelésnek 
meg kell jelennie az irányelv bizottsági felülvizsgálatában; úgy véli, hogy a 
szakképesítések tagállamok közötti való kölcsönös elismerésének továbbra is a Bizottság 
legfőbb prioritásai között kell szerepelnie;

8. kéri az Európai Bizottságot, a tagállamokat és az Európai Parlamentet, hogy támogassák 
és szélesítsék ki a tanulók európai mobilitási programjait, különösen a Leonardo da Vinci 
programot abból a célból, hogy elősegítsék a gyakornokok nagyobb mobilitását az 
egységes piacon;

9. megállapítja, hogy a szakképzés belső piaca is létezik, és felszólítja a tagállamokat, hogy 
hozzanak létre több olyan tanácsadó központot, amelyek a képzési lehetőségekkel és a 
szakmai mobilitással foglalkoznak saját országukban és más tagállamokban;

10. rámutat a harmadik országok állampolgárai előtt a képesítésük el nem ismerése esetén 
tornyosuló integrációs akadályokra; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az 
európai képesítési keretrendszer harmadik országok állampolgárai szakképesítésének 
elismerésére gyakorolt hatását;

11. támogatást kér az oktatási intézmények és munkáltatók közötti határon átnyúló 
kapcsolatok és kommunikációs platformok számára a bevált gyakorlatok cseréje céljából;

12. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az egységes piacot erősítő 
uniós jogszabályok nemzeti jogba való teljes körű átültetését, végrehajtását és betartatását 
olyan képzési programok támogatásával, amelyeknek célja, hogy az üzleti szféra, az 
állami hatóságok és a fogyasztók kellőképpen tisztában legyenek a hatályos 
jogszabályokkal és megfelelő jogaikkal és kötelezettségeikkel;

13. felszólítja valamennyi munkaerő-piaci szereplőt, köztük a szakmai ágazatok, az üzleti 
szféra, a szakszervezetek, a minisztériumok és az állami foglalkoztatási szolgálatok 
képviselőit, hogy folytassanak strukturált társadalmi párbeszédet a fiatalok szakmai 
integrációja, az egész életen át tartó tanulás és a formális/informális képzés jobb 
biztosításának mikéntjéről.
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