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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza a tagállamok közötti együttműködés kulcsfontosságú területeként az 
oktatásügy fontos szerepét az Európa 2020 stratégia alapvető foglalkoztatási és 
növekedési célkitűzéseinek elérése és az olyannyira szükséges gazdaságélénkítés 
szempontjából;  

2. kiemeli, hogy a foglalkoztathatóság és a munkaerőpiac számára megfelelő készségek 
szélesebb skálájának kifejlesztése első számú prioritást kell hogy képezzen a 
fenntartható növekedés és a jóléti célkitűzések elérése érdekében; erősen támogatja e 
tekintetben az egyetemközi cseréket, az egyetemek és vállalkozások közötti 
párbeszédet, a szakmai képzéseket és a „készségútlevelet”;

3. hangsúlyozza, hogy az EU 7. kutatási keretprogramja, a versenyképességi és 
innovációs keretprogram, valamint az Európai Kutatási Térség hozzájárulnak az uniós 
kutatók mobilitásának megkönnyítéséhez és az innováció és a versenyképesség terén 
az uniós potenciál mobilizálásához;

4. kéri a Bizottságot, hogy az egész kormányközi folyamat során támogassa és segítse a 
tagállamokat tekintettel arra, hogy 2012 áprilisában Bukarestben sor kerül a 
felsőoktatásért felelős miniszterek találkozójára; 

5. felhívja a figyelmet a bolognai folyamat és a szakmai képesítések elismeréséről szóló 
irányelv közötti szoros kapcsolatra; kéri a Bizottságot, hogy hatáskörén belül maradva 
értékelje a folyamat egyenlőtlen végrehajtását, és készítsen kimutatást annak 
érdekében, hogy a bolognai folyamat valódi eszközzé váljon, amely a szakembereknek 
nemcsak a tagállamok közötti, hanem az EU és az aláíró harmadik országok közötti 
mobilitását is megkönnyíti; 

6. kéri a Bizottságot, hogy az átláthatóság növelése érdekében támogassa a tagállamokat 
az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer (ECTS) megerősítésében oly módon, 
hogy azt összehasonlító eszközként lehessen használni a szakmai képesítések 
elismerésének elősegítésére; 

7. kéri, hogy az új diplomák elismerésének felgyorsítása érdekében javítsák az uniós 
egyetemek közötti kommunikációt.


