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Módosítás 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett, 
iskolázott munkaerők az egyik 
legjelentősebb versenyképes előnyt
jelentik, és hogy a magas színvonalú 
szakképzés alapvető hozzájárulás az 
egységes belső piac megteremtéséhez és 
működéséhez;

1. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett, 
iskolázott munkaerők az egyik 
legjelentősebb versenyelőnyt jelentik, a 
magas színvonalú oktatás és szakképzés
nagymértékben hozzájárul az egységes 
belső piac megteremtéséhez és 
működéséhez, és ezeket folyamatosan az 
európai munkaerőpiac igényeihez és 
változásaihoz kell igazítani az összes 
résztvevő féllel folytatott fokozottabb 
konzultáción és eszmecseréken keresztül;

Or. fr

Módosítás 2
Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett, 
iskolázott munkaerők az egyik 
legjelentősebb versenyképes előnyt
jelentik, és hogy a magas színvonalú 
szakképzés alapvető hozzájárulás az 
egységes belső piac megteremtéséhez és 
működéséhez;

1. hangsúlyozza, hogy a magasan képzett, 
iskolázott munkaerők az innováció 
legjelentősebb hajtóerői közé tartoznak és 
jelentős versenyelőnyt jelentenek, és hogy 
a magas színvonalú szakképzés alapvető 
hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez és 
az egységes belső piac megteremtéséhez és 
működéséhez;

Or. en
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Módosítás 3
Louis Grech

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. véleménye szerint az EU 2020 
stratégia „Új készségek és munkahelyek 
menetrendje” kiemelt kezdeményezésének 
teljes körű megvalósításához az uniós 
intézményeknek gyakorlatias, átfogó és 
tág hatókörű, valamennyi tagállam által 
támogatott egyetértésre kell jutniuk, 
amelynek a szakképzés, szakképesítések, 
az egész életen át tartó tanulás és a 
munkaerő-piaci gyakornokság 
területeinek összekapcsolására kell 
összpontosítania annak biztosítása 
érdekében, hogy minden egyes tagállam 
valóban magáénak tekintse az uniós 
oktatási rendszert;

Or. en

Módosítás 4
Emilie Turunen

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a tagállamokat és a 
Bizottságot, hogy még inkább javítsák az
informális és a nem formális tanulás 
elismerését; kiemeli e terület bevált
gyakorlatait, amelyek – különösen az 
ESZA támogatásai révén – igazolják, 
hogy a készségek elismerése azok 
megszerzésének helyétől függetlenül 
sikeresebb munkaerő-piaci integrálódást 
eredményez;

Or. en
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Módosítás 5
Toine Manders

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2c. úgy véli, hogy a Bizottságnak 
támogatnia kell egy európai 
készségcsererendszert, amelynek révén a 
kis- és középvállalkozások alkalmazottai 
élvezhetik a nagyobb vállalkozásoknál 
rendelkezésre álló készségekből eredő 
előnyöket, előmozdítva ezáltal a 
szakképzést és a tanulást, a szinergiákat és 
a mentorálást;

Or. en

Módosítás 6
Emma McClarkin

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok 
oktatási rendszereinek egymással 
kompatibilisnek kell lenniük, a 
nyelvtanulásra való összpontosítás és a 
külföldön töltendő, magas színvonalú 
gyakornoki időszakok széles választéka 
mellett;

3. hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok 
oktatási rendszereinek jobban együtt kell
működniük egymással, és ennek során az 
Innovatív Unió célkitűzésének 
megvalósításához szükséges – a 
tudományokra és a matematikára 
kiterjedő, illetve a nyelvtanulással és a 
külföldön töltendő, magas színvonalú 
gyakornoki időszakok széles választékával
kiegészített – tantervre kell 
összpontosítani;

Or. en
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Módosítás 7
Constance Le Grip

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok 
oktatási rendszereinek egymással 
kompatibilisnek kell lenniük, a 
nyelvtanulásra való összpontosítás és a 
külföldön töltendő, magas színvonalú 
gyakornoki időszakok széles választéka
mellett;

3. hangsúlyozza, hogy az egyes tagállamok 
oktatási rendszereinek egymással 
kompatibilisnek kell lenniük a 
nyelvtanulásra való összpontosítás mellett, 
és fel kell számolni a jogi és 
adminisztratív akadályokat annak 
érdekében, hogy a másik tagállamban 
letöltendő gyakorlatokon való részvételt 
megkönnyítő minőségi keret jöjjön létre;

Or. fr

Módosítás 8
Toine Manders

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. ezzel összefüggésben rámutat, hogy a 
jelenlegi gazdasági környezetben az üzleti 
vállalkozások és az állami szektor egyre 
nagyobb mértékben veszi igénybe a fizetés 
nélküli gyakornokságot a fiatalok 
munkaszerződéssel való alkalmazásának 
elkerülése érdekében; úgy véli, hogy az 
ilyen intézkedéseknek a fiatalok 
munkatapasztalattal való ellátásában 
betöltött hasznosságát nem lebecsülendő 
fejleszteni kellene a határokon átnyúló 
rövid időtartamú munkaszerződések 
európai rendszerét annak érdekében, hogy 
a fiatalok a foglalkoztató kockázata nélkül
más országban szerezhessenek 
tapasztalatokat az általuk választott 
területen; úgy véli, hogy egy ilyen európai 
rendszer az adminisztratív formaságokban 
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való segítségnyújtással és a részt vevő kkv-
knak nyújtott támogatásokkal 
elősegíthetné a készségcserét az 
álláskeresők és a munkaadók összehozása 
révén; határozott meggyőződése, hogy ez 
jelentős előnyökkel járna az érintett 
fiatalok (munkatapasztalat és egy állandó 
állás lehetősége, nyelvtanulás, 
készségszerzés stb.), a vállalkozások (a 
határokon átnyúló kereskedelem 
fejlesztése, a lehetséges munkaerő-kínálat 
bővítése stb.) és az EU egésze számára 
(társadalmi kohéziós előnyök, az Unión 
belüli kereskedelemre és a 
foglalkoztatásra gyakorolt kedvező hatás, 
növekvő fölrajzi mobilitás és munkaerő-
mobilitás);

Or. en

Módosítás 9
Emma McClarkin

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. kiemeli a munkahelyi gyakornokság 
fontosságát, valamint együttműködésre 
szólítja fel az oktatási intézményeket és a 
magánszektort annak érdekében, hogy 
lehetővé tegyék ezeket a gyakorlatokat, 
különösen az egyetemek és a 
vállalkozások közötti párbeszéd 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 10
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a fiatalok számára
az oktatási vagy képzési idejük egy része 
külföldön való eltöltésének lehetővé tétele 
elengedhetetlen az új készségek, köztük a 
nyelvi készségek megszerzésében, és 
ennélfogva 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 
költözésben, illetve létrehozza az európai 
diákmobilitási hiteleket, amelyek több 
fiatal európainak, különösen a 
leghátrányosabb helyzetűeknek 
biztosítana lehetőséget a tanulási, képzési 
vagy munkahelyi gyakorlati idő más 
országban való eltöltésére;

Or. en

Módosítás 11
Louis Grech

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3d. üdvözli és teljes mértékben támogatja 
a szakképesítések elismerési rendszerének 
frissítésére irányuló bizottsági javaslatot; 
úgy véli, hogy a jelenleg érvényes,
szakképesítésekről szóló irányelv 
társadalmi és gazdasági hatásai ésszerű 
értékelésének teljes körűen meg kell 
jelennie az irányelv bizottsági 
felülvizsgálatában; úgy véli, hogy a 
Bizottságnak a szakképesítések minden 
tagállamban való kölcsönös elismerését 
továbbra is a legfőbb prioritásnak kell 
tekintenie;
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Or. en

Módosítás 12
Constance Le Grip

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy mélyítse 
el a jelenleg létező képesítési rendszerek 
közötti interakciót, mint például a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelvet, a bolognai 
folyamatot a felsőoktatás terén és az 
Európai Képesítési Keretrendszert;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy jobban 
hangolja össze a képesítések jelenlegi
elismerési rendszereit, mint például a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelvet, a bolognai 
folyamatot a felsőoktatás terén és a 
koppenhágai folyamatot a szakképzés 
terén, mindenekelőtt az Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR) és az európai 
szakképzési kreditrendszer (ECVET) 
fokozottabb használata és az Europass 
fejlesztése révén,

Or. fr

Módosítás 13
Emma McClarkin

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy mélyítse 
el a jelenleg létező képesítési rendszerek 
közötti interakciót, mint például a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelvet, a bolognai 
folyamatot a felsőoktatás terén és az 
Európai Képesítési Keretrendszert;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa 
fenn a jelenleg létező képesítési rendszerek 
közötti együttműködést, mint például a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelvet, a bolognai 
folyamatot a felsőoktatás terén és az 
Európai Képesítési Keretrendszert; 
fenntartja, hogy az oktatási képesítések 
adott társadalmi és kulturális 
körülmények szerinti meghatározásának 
tagállami hatáskörben kell maradnia;
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Or. en

Módosítás 14
Olga Sehnalová

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólítja a Bizottságot, hogy mélyítse 
el a jelenleg létező képesítési rendszerek
közötti interakciót, mint például a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló 
2005/36/EK irányelvet, a bolognai 
folyamatot a felsőoktatás terén és az 
Európai Képesítési Keretrendszert;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg az interakciót a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv, a 
bolognai folyamat és az Európai Képesítési 
Keretrendszer között;

Or. en

Módosítás 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a belső piac 
szempontjából nagyon fontos a 
munkaerő-mobilitás minden akadályát 
felszámolni; rámutat a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv jelentőségére, 
és kéri a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe az irányelv jelenleg folyó 
felülvizsgálatát az európai szakképzés 
erősítése érdekében;

5. megjegyzi, hogy meg kell könnyíteni a 
munkavállalók mobilitását a belső piacon; 
rámutat a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv jelentőségére, 
és kéri az Európai Bizottságot, hogy az 
irányelv jelenleg folyó felülvizsgálata 
alapján hajtsa végre a képesítések 
jelenlegi elismerési rendszereinek 
reformját;

Or. fr
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Módosítás 16
Emma McClarkin

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. megjegyzi, hogy a belső piac 
szempontjából nagyon fontos a munkaerő-
mobilitás minden akadályát felszámolni; 
rámutat a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv jelentőségére, 
és kéri a Bizottságot, hogy vegye
figyelembe az irányelv jelenleg folyó 
felülvizsgálatát az európai szakképzés 
erősítése érdekében;

5. megjegyzi, hogy a belső piac 
szempontjából nagyon fontos a munkaerő-
mobilitás meglévő mesterséges akadályait
felszámolni; rámutat a szakmai képesítések 
elismeréséről szóló irányelv jelentőségére, 
és kéri a Bizottságot, hogy a jelenlegi 
konzultáció során vegye fontolóra a 
szakképzés irányelv felülvizsgálatába való 
beépítését;

Or. en

Módosítás 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

(5a) szorgalmazza, hogy az Európai 
Bizottság, a tagállamok és az Európai 
Parlament támogassa és bővítse a 
gyakornokok európai mobilitási 
programjait, különösen a Leonardo da 
Vinci programot, ezáltal elősegítve a 
gyakornokok nagyobb mobilitását az 
egységes piacon;

Or. fr

Módosítás 18
Jürgen Creutzmann

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat, hogy létezik a szakmai 
továbbképzési ajánlatok belső piaca, és 
felszólítja a tagállamokat, hogy saját 
országukban és más tagállamokban 
egyaránt hozzanak létre több tanácsadó 
irodát a továbbképzési ajánlatok és 
szakmai mobilitás tekintetében;

Or. de

Módosítás 19
Emilie Turunen

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. rámutat a harmadik országok 
állampolgárai előtt a képesítésük el nem 
ismerése esetén tornyosuló integrációs 
akadályokra; felszólítja a Bizottságot, 
hogy értékelje az Európai Képesítési 
Keretrendszer harmadik országok 
állampolgárai szakképesítésének 
elismerésére gyakorolt hatását;

Or. en

Módosítás 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatást kér a határon átnyúló 
kapcsolatok, valamint az oktatási 
intézmények és munkáltatók közötti 
kommunikációs platformok számára, a 

6. támogatást kér a határon átnyúló 
kapcsolatok, valamint az oktatási 
intézmények és a munkáltatók közötti 
kommunikációs platformok számára, a 
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szolgáltatásokról szóló irányelv kapcsán a 
bevált gyakorlatok cseréjének céljára;

bevált gyakorlatok cseréjének 
megkönnyítése érdekében;

Or. fr

Módosítás 21
Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. támogatást kér a határon átnyúló 
kapcsolatok, valamint az oktatási 
intézmények és munkáltatók közötti 
kommunikációs platformok számára, a 
szolgáltatásokról szóló irányelv kapcsán a 
bevált gyakorlatok cseréjének céljára;

6. támogatást kér a határon átnyúló 
kapcsolatok, valamint az oktatási 
intézmények és munkáltatók közötti 
kommunikációs platformok számára, a 
bevált gyakorlatok cseréjének céljára;

Or. en

Módosítás 22
Emma McClarkin

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák az 
egységes piacot erősítő uniós jogalkotás 
terén az olyan oktatási programokat, 
amelyek arra törekszenek, hogy az üzleti
ágazat, az állami hatóságok és a 
fogyasztók jobban megértsék jogaikat és az 
ezekkel járó felelősségeiket.

7. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák az uniós 
jogalkotás teljes körű átültetését a 
hatékonyabb egységes piac
megteremtésének elősegítése érdekében, 
és ezen az alapon adjanak tájékoztatást az 
érdekelt feleknek, így a vállalkozásoknak 
és a köztisztviselőknek annak biztosítása
céljából, hogy az átültetett jogszabályokat 
jobban megértsék;

Or. en
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Módosítás 23
Louis Grech

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja az összes munkaerő-piaci 
szereplőt, köztük a szakágazatokból, a 
vállalkozásoktól, a szakszervezetektől, a
minisztériumoktól és az állami 
foglalkoztatási szolgálatoktól érkezőket, 
hogy vegyenek részt az arról folyó 
strukturált társadalmi párbeszédben, hogy 
miként lehet a fiatalok szakmai 
integrációját jobban garantálni, az egész 
életen át tartó tanulást és a 
formális/informális képzést előmozdítani, 
és végső soron olyan uniós oktatási 
rendszert kialakítani, amely biztos 
szakmai életutat tud biztosítani az uniós 
polgárok számára;

Or. en

Módosítás 24
Toine Manders

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7b. síkra száll a modern technológia 
legkiterjedtebb és képzeletgazdag
formáinak a szakképzés népszerűsítésére
való használata mellett, beleértve a 
szerepjátékos videojátékokat, amelyekkel 
a fiatalok versenyezve játszhatnak európai 
szinten (pl. uniós iskolai verseny 
keretében), miközben tanulnak és 
tájékozódnak arról, hogy miként működik 
a gazdaság és az EU.

Or. en


