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JAVASLATOK

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

1. kéri az Unió és a tagállamok oktatásra, képzésre és készségekre vonatkozó politikáinak 
folyamatos fejlesztését a minőségi oktatás és a mindenki számára hozzáférhető, egész 
életen át tartó tanulás biztosítása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a növekvő 
készséghiányra, ezen belül a digitális készségek és a digitális jövőhöz szükséges 
készségek hiányára, továbbá a digitalizált gazdaság és társadalom realitásainak 
megértése és alakítása, valamint a mesterséges intelligencia munkaerőpiacot és 
közszférát érintő jövőbeli hatásaira való felkészülés szükségességére; hangsúlyozza, 
hogy ezeknek a politikáknak elő kell mozdítaniuk a személyes és társadalmi fejlődést, 
valamint a jövőbeli munkahelyteremtést, tiszteletben tartva többek között a 
karbonszegény és fenntartható gazdaságra való energetikai átállás és az európai zöld 
megállapodás céljait; felhívja a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel az országspecifikus 
ajánlások végrehajtását;

2. hangsúlyozza, hogy a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzet gyakran az oktatásban 
elért gyenge teljesítmény előrejelzője, és fordítva; kitart amellett, hogy a megfelelően 
finanszírozott, minőségi és inkluzív oktatás és az egész életen át tartó tanulást szolgáló 
rendszer megtörheti ezt az ördögi kört, és előmozdíthatja a társadalmi befogadást és az 
esélyegyenlőséget; támogatja az európai oktatási térség belátható időn belüli 
megvalósítására irányuló terveket – ezen belül kiemelten a képesítések kölcsönös 
elismerését –, amelyek célja mindenki számára lehetővé tenni a minőségi és időtálló 
oktatáshoz való hozzáférést; felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson segítséget a 
tagállamoknak oktatási rendszereik megreformálásában és korszerűsítésében, beleértve 
a digitális tanulást és a magas színvonalú oktatást is, és ösztönözze a bevált gyakorlatok 
megosztását az Erasmus+ program keretében;

3. úgy véli, hogy a minőségi, hozzáférhető és inkluzív kisgyermekkori nevelés és 
gondozás pozitív hatással van valamennyi gyermekre, és különösen a kevésbé jó 
társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező, illetve a különleges igényű gyermekekre, 
hozzájárulva ezáltal a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez és elősegítve a 
társadalmi integrációt; hangsúlyozza, hogy a kisgyermekkori nevelés és gondozás 
létfontosságú szerepet játszik a gyermekek rövid távú fejlődésében, tanulásában és 
jóllétében, és lefekteti az alapokat a hosszú távú életkilátások, a társadalmi befogadás és 
a foglalkoztathatóság javításához; ezért támogatja az európai gyermekgarancia 
létrehozására irányuló erőfeszítéseket, amelyek során figyelembe kell venni a 
megvalósíthatósági tanulmány eredményeit és tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás 
elvét;

4. felhívja a tagállamokat, hogy növeljék az oktatásra és képzésre irányuló beruházásokat, 
mivel a humán tőkébe való strukturális befektetés – amely kiemelt figyelmet fordít a 
fiatalokra és a kevesebb lehetőséggel rendelkezőkre – kulcsfontosságú a tudásintenzív, 
fenntartható, minőségi és inkluzív növekedés ösztönzéséhez, tekintettel a munka 
világának változásából eredő növekvő készséghiányra – főként a TTM(M)M területén – 
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és strukturális munkaerőhiányra, különösen most, a digitalizáció korában; hangsúlyozza 
a környezetvédelmi és vállalkozói ismeretek fiatal kortól való oktatásának fontosságát 
annak érdekében, hogy a fiatalokat ösztönözzék a vállalkozásalapításra, és úgy véli, 
hogy többet kell tenni azért, hogy a TTM(M)M területe vonzóvá váljon a lányok 
számára; továbbá hangsúlyozza, hogy a digitális jártassággal és a médiaműveltséggel 
kapcsolatos készségeknek az oktatási politikák lényeges részét kell képezniük, és 
magukban kell foglalniuk többek között a kiberbiztonságot, a kiberhigiéniát, a 
kiberfelelősséget és az adatvédelmet;

5. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a színvonalas tanulószerződéses 
gyakorlati képzések EU-ban való előmozdítását célzó intézkedéseket, és vizsgálják meg 
egy, a tanulószerződéses gyakorlati képzésekre vonatkozó uniós szabályzat 
elfogadásának lehetőségeit;

6. azon a véleményen van, hogy az európai strukturális és beruházási alapok létfontosságú 
szerepet játszanak az oktatási anyagokhoz és információkhoz való hozzáférés 
javításában és a fiatalok – különösen a vidéki és távoli, illetve csökkenő népességű 
területeken élők, valamint a bevándorlói háttérrel rendelkezők – aktív bevonásában; e 
tekintetben megjegyzi, hogy az innovatív oktatási és tanulási technikák a digitális 
információforrásokhoz való hozzáféréssel kiegészülve jelentős szerepet játszhatnak;

7. rámutat arra, hogy 2018-ban az EU-ban a 20–34 évesek 16,5%-a – azaz minden hatodik 
fiatal – sem munkahellyel nem rendelkezett, sem oktatásban és képzésben nem részesült 
(NEET-fiatalok), a korai iskolaelhagyók aránya pedig 10,6% volt; elismeri, hogy ezek 
az adatok éppoly alacsonyak, mint 2008 első negyedévében, és a legalacsonyabbak 
azóta, hogy az ilyen adatokat gyűjteni kezdték 2006 első negyedévében; mindazonáltal 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket a korai 
iskolaelhagyás és a NEET-fiatalok arányának csökkentése érdekében (különösen a 
szociálisan hátrányos helyzetűek körében), növeljék az oktatás által kifejtett hatást –
 figyelembe véve a regionális és demográfiai egyenlőtlenségeket is –, hajtsanak végre 
átfogó megelőző stratégiákat, és vonják be a korai iskolaelhagyókat az oktatásba és 
képzésbe; 

8. sürgeti a tagállamokat, hogy ösztönözzék az oktatási intézmények és a vállalkozások 
közötti további együttműködést a karbonszegény helyi és regionális gazdaság 
elősegítése és a jelenlegi, illetve jövőbeni strukturális munkaerőhiány kezelése 
érdekében, többek között a műszaki, vállalkozói és digitális készségek, valamint a 
szakképzés és a duális képzési és tanulmányi programok előmozdítása révén, továbbá 
vezessenek be hatékony és átfogó módszereket a készségek, oklevelek, képesítések, 
illetve a nem formális és az informális tanulás eredményeinek kölcsönös elismerésére és 
érvényesítésére; hangsúlyozza, hogy az „Európai Egyetemek” kezdeményezés hatékony 
végrehajtása esetén az európai egyetemek a kiválóság és az innováció csomópontjaivá 
válhatnak; emlékeztet arra, hogy a kezdeményezés hatékony végrehajtásához jelentős 
finanszírozásra van szükség, és e tekintetben utal azon kérésére, hogy az Erasmus+ 
program 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó költségvetését háromszorosára kell 
növelni;

9. szorgalmazza az oktatási és képzési rendszerek minőségének, hozzáférhetőségének és 
hatékonyságának javítását, valamint az átfogó, egész életen át tartó tanulás, a 
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készségfejlesztés és az átképzés előmozdítását, különösen az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkező személyek, főként a felnőttek, fiatal felnőttek és más 
hátrányos helyzetű csoportok, többek között a romák és a bevándorlói háttérrel 
rendelkezők körében; hangsúlyozza, hogy az oktatási rendszereknek elő kell 
mozdítaniuk az egészséges szokásokat, különösen a sportolást, amely jelentős 
mértékben hozzájárul a társadalmi befogadáshoz és integrációhoz, és megismétli, hogy 
támogatja az iskolai állampolgári nevelést, amely az európai demokrácia 
kulcsfontosságú pillére; hangsúlyozza, hogy a felnőttek oktatása, képzése és egész 
életen át tartó tanulása pozitív hatással van az egyénekre, a gazdaságra és a 
társadalomra; 

10. úgy véli, hogy az összes oktatási intézmény hatékony kormányzása és megfelelő 
finanszírozása, a modern, minőségi oktatási erőforrások és tanítás, a motivált és 
hozzáértő tanárok – akik vonzó fizetés mellett, magasabb társadalmi megbecsültséggel 
végzik munkájukat –, illetve az egész életen át tartó tanulás alapvető fontosságúak a 
méltányosság, a sokszínűség és az oktatási kiválóság elérésében; ebben az 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a tanításban törekedni kell a nemek egyensúlyára, 
és nagyobb számú, stabil tudományos vagy szakmai háttérrel és pedagógiai 
készségekkel rendelkező motivált jelöltet kell a tanári szakma felé vonzani; 
szorgalmazza, hogy a tanárok és oktatók részére folyamatos, színvonalas képzési és 
támogatási rendszert biztosítsanak; 

11. fenntartja, hogy napjaink világában, amelyet egyre inkább az összekapcsoltság és a 
kölcsönös függés jellemez, az idegen nyelvek magas szintű ismerete olyan létfontosságú 
készség, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy közvetlenebb és érdemibb 
módon lépjenek kapcsolatba a külvilággal, ugyanakkor jobban felkészíti őket a globális 
társadalomban és gazdaságban való versenyre és boldogulásra; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg azon céljukat, hogy valamennyi állampolgár 
legalább két idegen nyelvet tanuljon, és már fiatal korban kezdje meg az idegennyelv-
tanulást, amint az a 2017. decemberi tanácsi következtetésekben szerepel.
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