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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 munkaerők az egyik legjelentősebb 
versenyképes előnyt jelentik, és hogy a magas színvonalú szakképzés alapvető 
hozzájárulás az egységes belső piac megteremtéséhez és működéséhez;

2. úgy véli, hogy a szakképzéssel meg kel teremteni a munkaerő mobilitásának feltételeit a 
kezdeti tanulmányokat és az egész életen át tartó tanulást illetően egyaránt; 

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;

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;

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;

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;

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.


