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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0479)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 149. cikkének (4) 
bekezdésére, valamint 150. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság 
benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0294/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Kulturális és Oktatási 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére (A6-0245/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) A polgárok tudásának, készségeinek és 
kompetenciájának fejlesztése 
elengedhetetlen a Közösség 
versenyképességéhez és szociális 
kohéziójához. Ezért mind nemzeti, mind 
pedig közösségi szinten elő kell mozdítani és 
javítani kell az egész életen át tartó 
tanulásban való részvételt és a képesítések 
használatát. 

(1) Az összes polgár tudásának, készségeinek 
és kompetenciájának fejlesztése és 
elismerése, valamint a tanulási eredmények 
értékelése biztosítja a képesítések 
színvonalát és elengedhetetlen az egyéni 
fejlődéshez, versenyképességhez, a 
munkahelyek minőségének biztosításához, 
a foglalkoztatáshoz és a szociális 
kohézióhoz a Közösségben a munkavállalók 
és a tanulók transznacionális 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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mobilitásának megkönnyítése, valamint az 
európai munkaerőpiac keresleti és kínálati 
igényeinek való megfelelés érdekében.  
Ezért mind nemzeti, mind közösségi szinten 
elő kell mozdítani és javítani kell az egész 
életen át tartó tanulásban való részvételt és 
az ahhoz való hozzáférést mindenki 
számára, beleértve a hátrányos 
helyzetűeket, valamint a képesítések 
használatát.

Módosítás: 2
(5) preambulumbekezdés

(5) A koppenhágai folyamat 
összefüggésében a Tanács és a tagállamok 
kormányainak a Tanács keretében ülésező 
képviselői által A szakképzés területén 
megerősített európai együttműködés 
jövőbeni prioritásairól 2004. november 15-
én kiadott következtetései elsőbbséget adtak 
egy nyitott és rugalmas, átláthatóságon és 
kölcsönös bizalmon alapuló Európai 
Képesítési Keretrendszer kifejlesztésének, 
amely közös referenciaként szolgál mind az 
oktatásban, mind a képzésben.

(5) A koppenhágai folyamat 
összefüggésében a Tanács és a tagállamok 
kormányainak a Tanács keretében ülésező 
képviselői által a szakképzés területén 
megerősített európai együttműködés 
jövőbeni prioritásairól szóló 2004. november 
15-i következtetései elsőbbséget adtak egy 
nyitott és rugalmas, átláthatóságon, 
érthetőségen és kölcsönös bizalmon alapuló 
Európai Képesítési Keretrendszer 
kifejlesztésének, amely közös referenciaként 
szolgál mind az oktatásban, mind a 
képzésben.

Módosítás: 3
(5a) preambulumbekezdés (új)

A nem formális és informális tanulási 
eredmények elismerését a nem formális és 
informális tanulás meghatározására és 
elismerésére vonatkozó közös európai 
elvekről szóló, 2004. május 28-i tanácsi 
következtetésekkel összhangban kell 
előmozdítani.

Módosítás: 4
(7) preambulumbekezdés
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(7) Ez az ajánlás figyelembe veszi a 
képesítések és a szakmai alkalmasság 
átláthatóságának egységes közösségi 
keretéről (Europass) szóló, 2004. december 
15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatot, valamint az élethosszig 
tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról szóló, [ÉÉÉÉ. hónap 
NN]-i európai parlamenti és tanácsi ajánlást.

(7) Ez az ajánlás figyelembe veszi a 
képesítések és a szakmai alkalmasság 
átláthatóságának egységes közösségi 
keretéről (Europass) szóló, 2004. december 
15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatot, valamint az egész életen 
át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciákról szóló, 2006. 
december 18-i 2006/962/EK európai 
parlamenti és tanácsi ajánlást.

Módosítás: 5
(8) preambulumbekezdés

(8) Ez az ajánlás összeegyeztethető a 
felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. 
májusi bergeni ülésén az Európai 
Felsőoktatási Térség számára elfogadott
keretrendszerrel és ciklusjellemzőkkel. 

(8) Ez az ajánlás 45 európai ország
felsőoktatásért felelős minisztere által, a 
bolognai folyamat keretén belül
megrendezett 2005. májusi bergeni ülésen 
az Európai Felsőoktatási Térség számára 
megállapított keretrendszerre és 
ciklusjellemzőkre (a bergeni keretrendszer)
épül. 

Indokolás

Fontos, hogy a már meglévő fejlődésre építsenek, amely már az európai képzés sajátosságává 
vált.

Módosítás: 6
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A szakoktatás és szakképzés 
minőségbiztosításáról szóló 2004. májusi 
18-i tanácsi következtetések1, a felsőoktatás 
terén a minőségbiztosítással kapcsolatos 
további európai együttműködésről szóló 
2006. február 15-i európai parlamenti és 
tanácsi ajánlás2, valamint a bergeni 
keretrendszer keretében 2005 májusában 
elfogadott minőségbiztosítási normák és 
iránymutatások olyan közös 
minőségbiztosítási elveket tartalmaznak, 
amelyeknek az Európai Képesítési 
Keretrendszer végrehajtásának alapjául 
kell szolgálniuk, amelynek során a figyelem 
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az EKKR átfogó megközelítése alapján nem 
csak az egyetemekre irányul, hanem a 
munkaerőpiac sajátos követelményeire is 
kiterjed, tiszteletben tartva egyidejűleg a 
nemzeti hatásköröket is.  
1Doc. 9599/04.
2HL L 64., 2006.3.4., 60. o.

Módosítás: 7
(10) preambulumbekezdés

(10) Ennek az ajánlásnak célja, hogy közös 
viszonyítási keretrendszert hozzon létre, 
amely megfeleltetési eszközként szolgál a 
különböző képesítési rendszerek és 
szintjeik között a közoktatásban, a 
felsőoktatásban illetve a szakképzésben. Ez 
növelni fogja a különböző tagállamokban a 
polgárok képesítéseinek átláthatóságát, 
összehasonlíthatóságát és hordozhatóságát. 
Az Európai Képesítési Keretrendszernek 
lehetővé kell tennie továbbá, hogy a 
nemzetközi ágazati szervezetek képesítési 
rendszereiket egy közös viszonyítási 
ponthoz kapcsolják, és így könnyebbé 
váljék ezeknek a képesítéseknek az 
elhelyezése a nemzeti képesítési 
rendszerekben. Az ajánlás ezért az egész 
életen át tartó tanulás előmozdításának 
illetve a munkavállalók és tanulók 
mobilitása növelésének tágabb 
célkitűzéseihez is hozzájárul. 

(10) Ennek az ajánlásnak célja, hogy közös 
viszonyítási keretrendszert hozzon létre, 
amely megfeleltetési eszközként szolgál a 
különböző képesítési rendszerek és 
szintjeik között a közoktatásban, a 
felsőoktatásban, illetve a szakképzésben. 
Ez javítani fogja a különböző 
tagállamokban a polgárok képesítéseinek 
átláthatóságát, összehasonlíthatóságát és
hordozhatóságát, valamint a nemzeti és 
ágazati szinten kiadott bizonyítványok 
használatát..  Az Európai Képesítési 
Keretrendszernek különböző oktatási és 
képzési rendszereket és szakirányokat kell 
lehetővé tennie. A képesítés mindegyik 
szintjének elvileg elérhetőnek kell lennie a 
különböző oktatási és előmeneteli 
szakirányokban. Az Európai Képesítési 
Keretrendszernek lehetővé kell tennie 
továbbá, hogy a nemzetközi ágazati 
szervezetek képesítési rendszereiket egy 
közös viszonyítási ponthoz kapcsolják, és 
így könnyebbé váljék ezeknek a 
képesítéseknek az összekapcsolása és 
elhelyezése a nemzeti képesítési 
rendszerekben. Az ajánlásban foglaltakat 
ezért következetesen be kell tartani, és az 
átlátható minőségbiztosítási elvek 
megvalósulása érdekében elengedhetetlen 
a kölcsönös bizalom, hiszen ez az ajánlás, 
nem kötelező jellege révén hozzájárul a 
megyszerzett információk és tapasztalatok 
cseréjéhez, valamint az oktatási 
lehetőségek javításának, az egész életen át 
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tartó tanulás előmozdításának, illetve a 
munkavállalók és tanulók 
alkalmazkodóképessége, 
foglalkoztathatósága, társadalmi 
integrációja és transznacionális mobilitása 
növelésének tágabb célkitűzéseihez is.

Módosítás: 8
(10a) preambulumbekezdés (új)

Az ajánlásnak hozzá kell járulnia az 
oktatási és képzési rendszerek 
modernizációjához, az oktatás, képzés és a 
munkavállalás közötti átmenet 
biztosításához, valamint a formális, nem 
formális és informális tanulás 
összekapcsolásához.  

Módosítás 9
(10b) preambulumbekezdés) (új)

(10b) A nem formális képzési formák 
elismerése és igazolása keretében különös
figyelmet kell szentelni a nők és férfiak 
által a gyermekek vagy nem önálló 
személyek ápolása és nevelési célú kísérete 
során megszerezett képesítéseknek. 

Módosítás: 10
(11) preambulumbekezdés

(11) Ez az ajánlás megfelel a Szerződés 5. 
cikkében található szubszidiaritás elvének, 
amennyiben célkitűzése, hogy a mobilitás 
és az egész életen át tartó tanulás 
előmozdítása, illetve az átláthatóság 
növelése révén támogassa és kiegészítse a 
tagállamok intézkedéseit. Ez az ajánlás 
megfelel az említett cikkben található 
arányosság elvének is, mivel nem 
helyettesíti vagy határozza meg a nemzeti 
képesítési rendszereket és/vagy 
képesítéseket. Az Európai Képesítési 

(11) Ez az ajánlás megfelel a Szerződés 5. 
cikkében található szubszidiaritás elvének, 
amennyiben célkitűzése, hogy a mobilitás 
és az egész életen át tartó tanulás 
előmozdítása, illetve az átláthatóság 
növelése révén támogassa és kiegészítse a 
tagállamok intézkedéseit. Ez az ajánlás a 
nemzeti jogszabályokkal és gyakorlatokkal 
összhangban kerül bevezetésre. Ez az 
ajánlás megfelel az említett cikkben 
található arányosság elvének is, mivel nem 
helyettesíti vagy határozza meg a nemzeti 
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Keretrendszer nem ír le egyedi 
képesítéseket vagy egyéni kompetenciákat, 
így egy bizonyos képesítést a megfelelő 
nemzeti képesítési rendszeren keresztül 
kell az Európai Képesítési Keretrendszer 
megfelelő szintjére besorolni.

képesítési rendszereket és/vagy 
képesítéseket. Az Európai Képesítési 
Keretrendszer nem ír le egyedi 
képesítéseket vagy egyéni kompetenciákat, 
így egy bizonyos képesítést a megfelelő 
nemzeti képesítési rendszereken keresztül 
kell az Európai Képesítési Keretrendszer 
megfelelő szintjéhez rendelni.

Módosítás: 11
1. ajánlás

1. az Európai Képesítési Keretrendszert 
referenciaeszközként használják a különböző 
képesítési rendszerek képesítési szintjeinek 
összehasonlításához az egész életen át tartó 
tanulás perspektívájában;

1. az Európai Képesítési Keretrendszert 
referenciaeszközként használják a különböző 
képesítési rendszerek képesítési szintjeinek 
összehasonlításához az egész életen át tartó 
tanulás perspektívájában, tiszteletben tartva 
és integrálva az Európai Uniót alkotó 
területek gazdag változatosságát és sajátos 
erősségeit valamint a nemzeti oktatási 
rendszerek sokféleségét és azt módot, 
ahogyan azok a nemzeti munkaerőpiacra 
hatnak, különösen kulturális, gazdasági, 
demokratikus, társadalmi és egyéni 
nézőpontból, és elősegítve a tudás alapú 
európai gazdaságot és a lehető legnagyobb, 
megkülönböztetés- és kirekesztésmentes 
integrációt az európai munkaerőpiacon 
keresztül; 

Módosítás: 12
2. ajánlás

2. nemzeti képesítési rendszereiket 2009-ig
kapcsolják az Európai Képesítési 
Keretrendszerhez, nevezetesen úgy, hogy 
képesítési szintjeiket átlátható módon az I. 
mellékletben meghatározott szintekhez 
viszonyítják, és nemzeti képesítési 
keretrendszereket fejlesztenek ki, adott 
esetben a nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban;

2. nemzeti képesítési rendszereiket 2010-ig 
kapcsolják az Európai Képesítési 
Keretrendszerhez, nevezetesen úgy, hogy 
képesítési szintjeiket átlátható módon az I. 
mellékletben meghatározott szintekhez 
viszonyítják, és – önkéntes alapon –
nemzeti képesítési keretrendszereket 
fejlesztenek ki a nemzeti joggal és 
gyakorlattal összhangban az 
állampolgárok oktatási és szakképzési 
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képesítéseinek minősége előmozdítása 
érdekében;

Módosítás: 13
2a. ajánlás (új)

2a. kötelezzék el magukat és intézkedjenek 
az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó 
intézkedésekre irányuló javaslatok 
érdekében nemzeti, regionális és helyi 
szinten az Európai Képesítési Keretrendszer 
sikerének biztosítása érdekében;

Indokolás

E kezdeményezés sikere függ a nemzeti, regionális és helyi szinten elért együttműködéstől, 
mivel az utóbbi két szinten kerül sor az EKKR-ra vonatkozó információk terjesztésére.

Módosítás: 14
3. ajánlás

3. biztosítsák, hogy 2011-ig minden, az 
illetékes hatóság által kiadott új képesítés
és Europass-okmány egyértelmű 
hivatkozást tartalmazzon az Európai 
Képesítési Keretrendszer megfelelő 
szintjére;

3. fogadják el a megfelelő intézkedéseket 
annak érdekében, hogy 2012-ig minden, 
az illetékes hatóságok által kiadott új 
bizonyítvány, oklevél és Europass-okmány 
– a nemzeti képesítési rendszereken 
keresztül – egyértelmű hivatkozást 
tartalmazzon az európai képesítési 
keretrendszer megfelelő szintjére;

Módosítás: 15
4a. ajánlás (új)

4a. támogassák és alkalmazzák az oktatási 
és képzési minőségbiztosítás II. 
mellékletben meghatározott elveit a nemzeti 
képesítési rendszereken belüli képzésnek és 
szakképzésnek, valamint
szakképesítéseknek az Európai Képesítési 
Keretrendszerrel való összekapcsolása 
során;
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Módosítás: 16
4b. ajánlás (új)

4b. fordítsanak különös figyelmet az olyan 
munkavállalói csoportok által megszerzett 
informális tanulás elismerésére, amelyek 
nagy valószínűséggel ki vannak téve a 
munkanélküliség veszélyének, vagy 
amelyeknek bizonytalan a foglalkoztatásuk, 
annak érdekében, hogy megkönnyítsék 
számukra a munkahelyváltást, illetve 
biztosítsák, hogy nem rekesztődnek ki a 
munkaerőpiacról;

Indokolás

Az EKKR-nek lehetővé kell tennie, hogy elismerjék a munkához kapcsolódó kompetenciákat, 
amelyeket mindeddig nem ismertek el képesítés vagy bizonyítvány formájában. Ez különösen 
fontos az olyan munkavállalói csoportok tekintetében, amelyek az ágazati szerkezetátalakítás 
miatt nagy valószínűséggel néznek szembe az új munkahely keresésének problémájával.

Módosítás: 17
4c. ajánlás (4c) (új)

(4c) az innovatív oktatási módszerek és a 
tanulási programok előmozdítása révén 
javítsák az egész életen át tartó tanulási 
programjaik színvonalát

Indokolás

Az egész életen át tartó tanulási programoknak a munkaerő-piaci kereslet kielégítése 
érdekében törekedniük kell az innovációra, és elő kell mozdítaniuk az innovatív gondolkodást.

Módosítás: 18
4d. ajánlás (új)

4d. erősítsen és ösztönözzön egy olyan 
rendszert, amely az európai polgárok 
számára állandó, átfogó és széles körben 
terjesztett információkat kínál a nemzetközi 
kísérleti projektek összes eredményéről, egy 
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olyan eljárás formájában, amelynek célja a 
megszerzett tapasztalatokból származó 
előnyök kihasználása és a helyes 
gyakorlatok terjesztése;

Or. it

Indokolás

A helyes gyakorlatok terjesztésének politikája növelni fogja az európai szintű képzési 
lehetőségek általános ismertségét.

Módosítás: 19
4e. ajánlás (új)

4e. ismerjék el az online szolgáltatások 
fokozódó jelentőségét, az azok által kínált 
rugalmasságot és a felhasználók számára a 
tanulási módjuk megválasztására kínált 
szabadságot, amellett hogy kezeljék 
kiemelten a megfelelő tájékoztatási 
csatornák létrehozását, amelyek lehetővé 
teszik a polgárok számára, hogy 
tájékozódjanak az ilyen szolgáltatásokról és 
azok minőségéről;

Indokolás

A munkaerőpiac természete változik, és egyre rugalmasabb oktatási modelleket követel meg. 
Ezen változásokra válaszul új tanulási módok jelentek meg, és ezt nyilvánosságra kell hozni 
igénybevételük ösztönzésére.

Módosítás: 20

5. ajánlás, bevezető rész

5. jelöljenek ki egy nemzeti központot a 
nemzeti képesítési rendszer és az Európai 
Képesítési Keretrendszer közötti kapcsolat 
támogatására és összehangolására.

5. jelöljenek ki nemzeti koordinációs 
pontokat, amelyek mindegyik esetben a 
tagállamok követelményeihez és 
struktúráihoz kapcsolódnak, a nemzeti 
képesítési rendszer és az Európai Képesítési 
Keretrendszer közötti kapcsolat 
támogatására és irányítására annak 
érdekében, hogy előmozdítsák e kapcsolat 
minőségét és átláthatóságát.
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A központ feladatai többek között: A nemzeti koordinációs pontok feladatai 
többek között:

Módosítás: 21
5. ajánlás c) pont

(c) annak biztosítása, hogy a nemzeti 
képesítési szintek Európai Képesítési 
Keretrendszerhez való viszonyítására
használt módszertan átlátható legyen, és 
hogy az ebből következő döntéseket
közzétegyék;

c) a nemzeti képesítési szintek Európai 
Képesítési Keretrendszerhez való 
viszonyításának és azzal való 
összehasonlításának biztosítására használt 
átlátható módszertan megalkotása és annak 
előmozdítása, és az ezzel kapcsolatos 
információk közzététele;

Módosítás: 22
5. ajánlás d) pont

d) útmutatás az érdekelt feleknek arról, 
hogyan kapcsolódnak a nemzeti képesítések 
a nemzeti képesítési rendszeren keresztül az 
Európai Képesítési Keretrendszerhez;

d) az érdekelt felek hozzáférésének 
biztosítása az azzal kapcsolatos 
útmutatáshoz, hogy hogyan kapcsolódnak a 
nemzeti képesítések a nemzeti képesítési 
rendszeren keresztül az Európai Képesítési 
Keretrendszerhez;

Módosítás: 23
5. ajánlás e) pont

e) valamennyi lényeges nemzeti érdekelt fél 
– a nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban többek között felsőoktatási és 
szakképzési intézmények, szociális 
partnerek, ágazatok és szakértők –
részvételének biztosítása a képesítések 
európai szintű összehasonlításában és 
használatában;

e) valamennyi lényeges érdekelt fél – a 
nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban 
többek között felsőoktatási és szakképzési 
intézmények, gazdasági és szociális 
partnerek, ágazatok és szakértők –
részvételének biztosítása a képesítések 
európai szintű összehasonlításában és 
használatában;

Indokolás

A szubszidiaritás elve keretében a tagállamokban az oktatást nemcsak országos, hanem 
regionális és/vagy helyi szinten is szervezik. Következésképpen az érdekelteket az összes 
szinten be kell vonni.
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Módosítás: 24
6. ajánlás i) pont

i) kompetencia: a tudás, készségek és 
személyes, szociális és/vagy módszertani 
képességek használatának bizonyított 
képessége munkahelyi vagy tanulási 
helyzetekben a szakmai és/vagy személyes 
fejlődés érdekében. Az Európai Képesítési 
Keretrendszer a kompetenciát a felelősség és 
az autonómia szempontjából írja le;

i) kompetencia: a tudás, készségek és 
személyes, szociális, interkulturális és/vagy 
módszertani képességek használatának 
bizonyított képessége munkahelyi vagy 
tanulási helyzetekben a szakmai és
személyes fejlődés érdekében. Az Európai 
Képesítési Keretrendszer a kompetenciát a 
felelősség és az autonómia szempontjából 
írja le;

Módosítás: 25
1. szándék

1. támogassa a tagállamokat a fenti feladatok 
teljesítésében és a nemzetközi ágazati 
szervezeteket az Európai Képesítési 
Keretrendszer referenciaszintjeinek és 
elveinek használatában az ebben az 
ajánlásban meghatározottak szerint, 
különösen az együttműködés és a kipróbálás 
megkönnyítése, illetve támogató és útmutató 
anyagok kifejlesztése révén;

1. támogassa a tagállamokat a fenti feladatok 
teljesítésében és a nemzetközi ágazati 
szervezeteket az Európai Képesítési 
Keretrendszer referenciaszintjeinek és 
elveinek használatában az ebben az 
ajánlásban meghatározottak szerint, 
különösen az együttműködés, a bevált 
gyakorlatok cseréje és a tesztelés – többek 
között a közösségi programok keretében 
önkéntes szakértői értékelések és kísérleti 
projektek segítségével történő –
megkönnyítése, a tájékoztatási intézkedések 
és a szociális párbeszédért felelős 
bizottságokkal folytatott konzultáció 
megkezdése, illetve támogató és útmutató 
anyagok kifejlesztése révén;

Módosítás: 26

2. szándék

2. létrehozza az Európai Képesítési 
Keretrendszer tanácsadó csoportját (amely a 
nemzeti központok, az európai szociális 
partnerek és más érdekelt felek képviselőit 
foglalja magában) a képesítési rendszerek 
Európai Képesítési Keretrendszerhez 
viszonyítása folyamatának monitorozása, 

2. létrehozza, az ajánlás jóváhagyásának 
napjától számított egy éven belül, az 
Európai Képesítési Keretrendszer tanácsadó 
csoportját (amely a nemzeti koordinációs 
pontok, az európai szociális és gazdasági 
partnerek és más érdekelt felek képviselőit 
foglalja magában) a képesítési rendszerek 
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összehangolása valamint minőségének és 
általános koherenciájának biztosítása 
érdekében. 

Európai Képesítési Keretrendszerhez 
viszonyítása folyamatának monitorozása, 
összehangolása, valamint minőségének és 
általános koherenciájának biztosítása 
érdekében.

A tagállamok egy megegyezés szerinti  
időpontban felülvizsgálják a csoport 
megbízását és működési idejét.

Módosítás: 27
3. szándék

3. figyelemmel kísérje az erre az ajánlásra 
válaszként adott lépéseket, és az elfogadást 
követően öt évvel jelentést készítsen az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tapasztalatokról és a jövőre vonatkozó 
következtetésekről, ideértve szükség esetén 
ennek az ajánlásnak a felülvizsgálatát is. 

3. A tagállamokkal együttműködve és az 
érdekelt felekkel folytatott konzultációt 
követően mérje fel és értékelje az erre az 
ajánlásra válaszként adott lépéseket, 
gyűjtsön kor és nemek szerint lebontott 
adatokat, és az elfogadást követően öt 
évvel készítsen jelentést az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tapasztalatokról és a jövőre vonatkozó 
következtetésekről, ideértve szükség esetén 
ennek az ajánlásnak lehetséges 
felülvizsgálatát és módosítását is.

Módosítás: 28
3a. szándék (új)

3a. A nem formális és az informális 
tanulás meghatározására és elismerésére 
vonatkozó egységes európai elvek alapján 
mozdítsa elő a tanulási eredményeknek a 
megszerzés helyétől és módjától 
függetlenül történő átvitelét, halmozását 
és elismerését megkönnyíteni hivatott 
európai szakoktatási és szakképzési 
kreditátszámítási rendszer (ECVET)
fejlesztését és életbeléptetését.

Módosítás: 29
3b. szándék (új)
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3b. Biztosítsa az Európai Képesítési 
Keretrendszer rugalmasságát annak 
érdekében, hogy az alkalmazható legyen a 
szakképesítések fejlesztésére irányuló, 
meglévő ágazati kezdeményezésekkel 
együtt, és ösztönözze a tagállamokat 
nemzeti prioritások és stratégiai összhang 
megteremtésére.

Módosítás: 30
I. melléklet, lábjegyzet **

** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében az első ciklus 
leírása az EKKR 6. szintű tanulási 
eredményeinek felel meg

** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében az első ciklus 
számára a felsőoktatásért felelős 
miniszterek által, a bolognai folyamat 
keretében megtartott 2005. májusi ülésen 
megállapított leírás az EKKR 6. szintű 
tanulási eredményeinek felel meg.

Módosítás: 31
I. melléklet, lábjegyzet ***

*** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében a második 
ciklus leírása az EKKR 7. szintű tanulási 
eredményeinek felel meg 

*** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében a második 
ciklus számára a felsőoktatásért felelős 
miniszterek által, a bolognai folyamat 
keretében megtartott 2005. májusi ülésen 
megállapított leírás az EKKR 7. szintű 
tanulási eredményeinek felel meg

Módosítás: 32
I. melléklet, lábjegyzet ****

**** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében a harmadik 
ciklus leírása az EKKR 8. szintű tanulási 
eredményeinek felel meg

**** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében a harmadik 
ciklus számára a felsőoktatásért felelős 
miniszterek által, a bolognai folyamat 
keretében megtartott 2005. májusi ülésen 
megállapított leírás az EKKR 8. szintű 
tanulási eredményeinek felel meg.

Módosítás: 33
II. melléklet, cím
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A minőségbiztosítás elvei az oktatásban és 
a képzésben

A minőségbiztosítás közös elvei a 
felsőoktatásban és a szakképzésben az 
Európai Képesítési Keretrendszerrel 
összefüggésben  
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INDOKOLÁS

Mivel több bővítés után az Európai Unióra jelenleg a globalizáció által okozott folyamatos 
gazdasági és társadalmi nyomás nehezedik, az európai társadalom fejlődése egyre inkább a 
kulcsfontosságú személyiségformáló eszközöktől, úgymint az oktatástól, a kutatástól, az 
innovációtól és a technológiától függ.

E területek nélkülözhetetlen feltételei és alapjai a lisszaboni stratégiában az Unió mint 
politikai egység, és polgárai mint társadalmi közösség számára előirányzott sikeres jövő 
építésének. 

Ez a négy terület szorosan összefügg. Társadalmunkban csak az innováción és a fejlesztésen 
keresztül lehet a növekedést és a foglalkoztatottságot biztosítani. Az oktatás és kutatás révén 
válunk kreatívvá, ami pedig minden bizonnyal hozzá fog járulni ahhoz, hogy az uniós 
rendszert tovább fejlesszük.

A fejlődés tulajdonképpen az Uniónak a lisszaboni iránymutatásokkal szoros összhangban 
alakuló nemzetközi versenyképességének fokozását jelenti.

Ezért ösztönözni kell a határokon átnyúló mobilitást az Unión belüli munkaerőpiacon, és 
ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a különböző nemzeti oktatási rendszereket szélesebb 
körben meg kell nyitni a személyek áramlása előtt.

Bolognában 1999-ben a tagállamok célul tűzték ki, hogy 2010-re létrehozzák az európai 
felsőoktatási övezetet. Így jött létre az európai kreditátviteli rendszer (ECTS), hogy a tanulási 
eredmények transznacionálisan elismerhetőkké váljanak.

A 2002. márciusi barcelonai csúcstalálkozón az Európai Tanács úgy határozott, hogy ezzel 
megegyező rendszert hoz létre a szakképzésben is, nevezetesen a szakképzési európai 
kreditátviteli rendszert (ECVET).

A Tanács és a Bizottság 2004. februári közös időközi jelentése az Oktatás és képzés 2010 
című munkaprogram megvalósításáról jelezte az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) 
létrehozása iránti elkötelezettséget.

Az Európai Tanács ezenkívül 2005 márciusában ismételten hangsúlyozta, hogy szükség van 
egy EKKR elfogadására még 2006 vége előtt.

2006 szeptemberének végén a Parlament jelentést fogadott el egy új Európai Képesítési 
Keretrendszer létrehozásáról.1

Az EKKR-rel kapcsolatos dokumentumok alapos vizsgálatát követően az előadó úgy véli, 
hogy a Bizottság javaslata2 jól megalapozott. A javaslat elkészítésében az EKKR-projektben 

  
1 P6-TA-PROV(2006)0368 (Előadó: Thomas Mann).
2 COM(2006)0479.
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részt vevő, és ennek révén az Oktatás és képzés 2010 című munkaprogramba is 
bekapcsolódott 32 országon kívül segédkeztek szociális partnerek, ágazati és alágazati 
szervezetek, oktatási szakemberek és nem kormányzati szervezetek is. E konzultációs 
folyamat során összegyűjtöttek minden olyan kérést, megjegyzést és javaslatot, amelyek 
révén a lehető legszélesebb konszenzus alakulhat ki a szövegről.

Az Európai Képesítési Keretrendszernek három fő feladata van: először, hogy összeköttetést 
teremtsen a nemzeti és ágazati referencia-keretrendszerek között, másodszor, hogy lehetővé 
tegye az oktatási és szakképzési képesítések elismerését, összehasonlítását és átvitelét, végül 
pedig, hogy növelje az eljárások átláthatóságát, a nemzeti rendszerek közötti kölcsönös 
átjárhatóságot, valamint a tanulók mobilitását.

Az EKKR szerkezete nyolc referenciaszintnek nevezett vertikális szinten alapul, amelyeket 
három horizontális kritérium – tudás, készségek és képességek – összefüggésében határoznak 
meg, ezáltal lehetővé téve, hogy egy-egy személyt pontosabban be lehessen sorolni tanulási 
eredmények szerint.

Végeredményben az EKKR-t közös referenciapontként, valamint az eltérő képesítési 
rendszerek és szintjeik közötti átváltást biztosító eszközként használják majd, mind az 
általános és felsőoktatás, mind a szakoktatás és szakképzés terén. Bár a rendszert az 
érintettek, így az érintett tagállamok, szociális partnerek és ágazatok önkéntes alapon 
alkalmazzák, a megvalósulásához megfelelő elkötelezettségre van szükség. Mindesetre 
elképzelhetetlen, hogy egy ilyen nagyszabású és jelentőségű projekt a nemzeti és ágazati 
szereplők szükséges támogatásának hiányában a sorsára maradjon. 

A jelenlegi előkészítő munkával kapcsolatban meg kell jegyezni a Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak az Európai Képesítési Keretrendszerhez fűzött pozitív észrevételeit,1 és azt, 
hogy következtetéseiben hangsúlyozza azt a gondolatot, hogy az EKKR végrehajtása 
szélesíteni és könnyíteni fogja az európai munkaerőpiachoz való hozzáférést, mivel az 
elismerés révén egy adott tagállamban szerzett képesítés felhasználhatóvá válik egy másikban 
is.

Ahhoz, hogy az Európai Képesítési Keretrendszer sikeres legyen, alapvető fontosságú, hogy a 
tagállamok és a szociális partnerek kölcsönösen megbízva egymásban együttműködjenek a 
végrehajtási szakaszban, valamint hogy a végfelhasználóknak – legyen szó polgárokról, 
munkavállalókról vagy munkaadókról – vagy az oktatásban és képzésben részt vevőknek 
gyakorlati haszna származzon az EKKR-ból. 

  
1 SOC/256 Élethosszig tartó tanulás.
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VÉLEMÉNY AZ IPARI, KUTATÁSI ÉS ENERGIAÜGYI BIZOTTSÁG  RÉSZÉRŐL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról szóló 
Európai Parlamenti és Tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról
(COM(2006)0479  – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

A vélemény előadója: Pilar del Castillo Vera

RÖVID INDOKOLÁS

A felsőoktatásért felelős európai miniszterek 2005. évi berlini értekezlete egyetértett abban, 
hogy az átláthatóság fokozása érdekében létre kell hozni a képzések átfogó keretét azért, hogy 
a munkaerőpiacon egyértelmű legyen az egész életen át tartó tanulás jelentősége. E feladatot 
várhatóan az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszere (EKK) látja majd 
el. 

Az EKK azon törekvés eredménye, hogy az Európai Unió a globalizáció kihívásaira felkészült 
tudásalapú társadalommá váljon. Egy ilyen társadalomban a polgároknak minden tagállamban 
alkalmazkodniuk kell a versenyképesség által vezérelt munkaerőpiac igényeihez. Ezen új 
változások olyan kihívásokat jelentenek, amelyek egyre innovatívabb és rugalmasabb oktatást 
követelnek meg, amely képes felkészíteni az európaiakat arra, hogy jól szerepeljenek a 
modern munkaerőpiacon. Ezen piacon a tanulás alapkövetelmény minden korcsoport számára 
és a társadalom valamennyi szintjén.

Mivel a képzettségek átláthatósága az egész Európai Unióban nőtt, és nem csak a képzés 
létrehozása vagy megszerezése szerinti egyes tagállamokon belül, ez elkerülhetetlenül 
ösztönzi a munkaerő szabad mozgását az Európai Unió egész területén, és lehetővé teszi a 
tagállamok számára, hogy jobban kihasználhassák az európai belső piac méretét. A gyakorlat 
szintjén az átláthatóság növelése e területen lehetővé teszi majd a munkaadóknak, hogy 
gyorsabban meghatározhassák azt, hogy egy másik tagállam állampolgára jobban képzett-e 
egy adott gyakorlati munkára az általa elvégzett egész életen át tartó tanulási kurzusok révén.

A jelenlegi javaslat különösen időszerű, mivel az új technológiák és annak eredménye, hogy 
azok a polgárok számára elérhetőek, új elektronikus úton való tanulási lehetőségeket kínálva 
megnyitották az oktatási ágazat átalakításának lehetőségét. Ezen szolgáltatások biztosítják a 
fokozottan igényelt rugalmasságot és azt, hogy a felhasználó szabadon meghatározhassa 
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tanulásának módját. Ezen felül az oktatási programok színvonalának állandó emelésére 
törekvő tagállamok számára lehetőséget kínálnak az innovatívabb oktatási módszerek és 
tanulási minták előmozdítására és kihasználására. Azonban e szolgáltatások és tanulási 
lehetőségek sikerének biztosítása és bővítése érdekében szükség van azok minőségének 
megmérettetésére, és az elérhető tájékoztatási csatornákon keresztül tájékoztatni kell az 
európai polgárokat azok létezéséről.

Egyike a sürgős figyelmet igénylő területeknek a szociális és munkaerőpiaci kirekesztés az 
egész életen át tartó tanulási folyamatból, valamint a hivatalos képesítéssel nem rendelkezők 
lemaradása. A hivatalosan soha el nem ismert szakképzettségüket Európában nem hivatalos 
úton megszerző fiatalokat, felnőtteket, bevándorlókat és fizikai dolgozókat ösztönözni kell az 
egész életen át tartó tanulási programokban való részvételre, elkerülve ezzel e csoportok 
szociális és munkaerő-piaci kirekesztését, és javítva mobilitásukat az Európai Unióban.
Amennyiben erre nem kerül sor, fennáll annak kockázata, hogy e csoportokat fokozottan 
kirekesztik, mivel mások részt vesznek az egész életen át tartó tanulási programokon, és a 
képzettségi szakadék kitágul. Az ilyen problémákat most kell kezelni, a polgárokat pedig 
fiatal koruktól tájékoztatni kell az oktatás értékéről és jelentőségéről.

E kezdeményezés sikerének biztosítása érdekében létfontosságú, hogy a tagállamok 
elkötelezzék magukat, és tegyenek e javaslatoknak megfelelően nemzeti, regionális és helyi 
szinten is. A koordináció kiemelten fontos, a nemzeti képesítési rendszereket az európai 
képesítési kerettel összekapcsoló és a programról e területen tájékoztató nemzeti központok 
létrehozására irányuló javaslat érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
„Ajánlja a tagállamoknak, hogy” szakasz 1. bekezdés

1. az Európai Képesítési Keretrendszert 
referenciaeszközként használják a különböző 
képesítési rendszerek képesítési szintjeinek 
összehasonlításához az egész életen át tartó 
tanulás perspektívájában;

1. az Európai Képesítési Keretrendszert 
(EKKR) referenciaeszközként használják a 
különböző európai képesítési rendszerek 
képesítési szintjeinek összehasonlításához az 
egész életen át tartó tanulás 
perspektívájában, törekedve arra, hogy 
értékeiket a munkaerőpiacon elismerjék, és 
megerősítsék az egész életen át tartó 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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tanulás jelentősségét az Európai Unióban;

Indokolás

Európában a munkaerőpiac természete változó, és rugalmas tanulási megközelítésre van 
szükség a tagállamoknak ki kellene használniuk az EKK-t az egész életen át tartó tanulási 
programok megítélésének javítására. Ezen felül alapvető fontosságú a képesítések gyakorlati 
értékeinek egyértelművé tétele a munkaadók és a diákok számára egyaránt, az Európai Unión 
belül mozgás megkönnyítése érdekében.

Módosítás: 2
„Ajánlja a tagállamoknak, hogy” szakasz (1a) bekezdés (új)

(1a) az EKKR-t használják 
referenciaeszközként a formális oktatás 
keretein kívül folytatott tanulmányok 
elismerésének megkönnyítése érdekében, 
hogy biztosítsák a szakképzettséggel 
rendelkező személyeknek a 
szakképzettségükre igényt tartó 
munkaerőpiachoz való hozzáférését, és 
elősegítsék a formális oktatásban való 
előbbre lépésüket;

Indokolás

Az EKK-nak biztosítania kell a formális oktatás előnyeiben nem részesülő személyek számára 
azokat az eszközöket, amelyek segítségével megszerezhetik a képességeiknek megfelelő 
képesítéseket, ezáltal lehetővé téve számukra a formális oktatásban való előbbre lépést is.

Módosítás: 3
„Ajánlja a tagállamoknak, hogy” szakasz (2a) bekezdés (új)

(2a) kötelezzék el magukat és intézkedjenek 
az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó 
intézkedésekre irányuló javaslatok mellett, 
és tegyenek azok szerint nemzeti, regionális 
és helyi szinten az EKKR sikerének 
biztosítása érdekében.
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Indokolás

E kezdeményezés sikere függ a nemzeti, regionális és helyi szinten elért együttműködéstől, 
mivel az utóbbi két szinten kerül sor az EKK-ra vonatkozó információk terjesztésére.

Módosítás: 4
„Ajánlja a tagállamoknak, hogy” szakasz (4a) bekezdés (új)

(4a) az innovatív oktatási módszerek és a 
tanulási programok előmozdítása révén 
javítsák az egész életen át tartó tanulási 
programjaik színvonalát

Indokolás

Az egész életen át tartó tanulási programoknak a munkaerő-piaci kereslet kielégítése 
érdekében törekedniük kell az innovációra, és elő kell mozdítaniuk az innovatív gondolkodást.

Módosítás: 5
„Ajánlja a tagállamoknak, hogy” szakasz (4b) bekezdés (új)

(4b) az egész életen át tartó tanulási 
programjaikban ösztönözzék az IKT-k 
kiterjedtebb és megfelelőbb mértékű
használatát, különleges figyelmet szentelve 
a területek és nemek között meglévő 
technológiai különbségeknek a digitális 
szakadék különböző tényezőinek 
felszámolása céljából;

Indokolás

Az IKT-k a továbbképzés fontos eszközei lehetnek, amennyiben hozzájárulnak az oktatási 
kínálat bővítéséhez és demokratizálásához, ezért van szükség a területek és nemek közötti 
digitális szakadék okozta esetleges egyenlőtlenségek enyhítésére.

Módosítás: 6
„Ajánlja a tagállamoknak, hogy” szakasz (4c) bekezdés (új)
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(4c) ismerjék el az on-line szolgáltatások 
fokozódó jelentősségét, az azok által kínált 
rugalmasságot és a felhasználók számára a 
tanulási módjuk megválasztására kínált 
szabadságot, amellett hogy kiemelten 
kezeljék a megfelelő tájékoztatási csatornák 
létrehozását, amelyek lehetővé teszik a 
polgárok számára, hogy tájékozódjanak az 
ilyen szolgáltatásokról és azok minőségéről;

Indokolás

A munkaerőpiac természete változik, és egyre rugalmasabb oktatási modelleket követel meg. 
Ezen változásokra válaszul új tanulási módok jelentek meg, és ezt nyilvánosságra kell hozni 
igénybevételük ösztönzésére.

Módosítás: 7
„Ajánlja a tagállamoknak, hogy” szakasz (4d) bekezdés (új)

(4d) törekedjen annak biztosítására, hogy a 
hivatalosan el nem ismert 
szakképzettségüket Európában nem 
hivatalos úton megszerző fiatalok, 
felnőttek, bevándorlók és fizikai dolgozók 
hivatalosan elismertessék képességeiket és 
képzettségeiket, illetve hogy őket, és többek 
között az alapvető szakképzettséggel és 
képesítéssel nem rendelkezőket ösztönözzék 
arra, hogy részt vegyenek az egész életen át 
tartó tanulási programokban, ezáltal 
elkerülve társadalmi és munkaerőpiaci 
kirekesztésüket, valamint fokozva 
mobilitásukat az Európai Unióban;

Indokolás

Ösztönözni kell az alapvető képesítéssel nem rendelkezők visszatérését az oktatási rendszerbe. 

Módosítás: 8
„Támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy” szakasz (1) bekezdés
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(1) támogassa a tagállamokat a fenti 
feladatok teljesítésében és a nemzetközi 
ágazati szervezeteket az Európai Képesítési 
Keretrendszer referenciaszintjeinek és 
elveinek használatában az ebben az 
ajánlásban meghatározottak szerint, 
különösen az együttműködés és a kipróbálás 
megkönnyítése, illetve támogató és útmutató 
anyagok kifejlesztése révén;

(1) támogassa a tagállamokat a fenti 
feladatok teljesítésében és a nemzetközi 
ágazati szervezeteket az Európai Képesítési 
Keretrendszer referenciaszintjeinek és 
elveinek használatában az ebben az 
ajánlásban meghatározottak szerint, 
különösen az együttműködés, a helyes 
gyakorlatok cseréje és a kipróbálás 
megkönnyítése, illetve támogató és útmutató 
anyagok kifejlesztése révén;

Indokolás

A helyes gyakorlatok cseréje elősegíti az EKK megfelelőbb bevezetését lehetővé tevő 
ismeretek összegyűjtését.

Módosítás: 9
„Támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy” szakasz (2) bekezdés

2. létrehozza az Európai Képesítési 
Keretrendszer tanácsadó csoportját (amely a 
nemzeti központok, az európai szociális 
partnerek és más érdekelt felek képviselőit 
foglalja magában) a képesítési rendszerek
Európai Képesítési Keretrendszerhez 
viszonyítása folyamatának monitorozása, 
összehangolása valamint minőségének és 
általános koherenciájának biztosítása 
érdekében; 

(2) létrehozza az EKKR tanácsadó csoportját 
(amelyben férfiak és nők egyenlő arányban 
vesznek részt, és amely a nemzeti 
központok, üzleti vállalkozások, az európai 
szociális partnerek, a férfiak és nők közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos képzés témáiban 
szakértő szervezetek és más érdekelt felek 
képviselőit foglalja magában) a képesítési 
rendszerek az EKKR-hez viszonyítása 
folyamatának hatékonyabbá tétele, 
monitorozása, összehangolása valamint 
minőségének és általános koherenciájának 
biztosítása érdekében; 

Indokolás

Mivel az egész életen át tartó tanulás elsődlegesen azokra irányul, akik munkavégzésükhöz 
kapcsolódó ismereteket kívánnak szerezni, e folyamat során alapvető fontosságú az üzleti 
vállalkozásokkal történő konzultáció.



RR\673067HU.doc 27/42 PE 384.540v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Az egész életen át tartó tanulás képesítési keretrendszere

Hivatkozások COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD)

Illetékes bizottság EMPL

Véleményt nyilvánított
A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE
12.10.2006

Megerősített együttműködés – a plenáris 
ülésen való bejelentés dátuma

12.10.2006

A vélemény előadója
A kijelölés dátuma

Pilar del Castillo Vera
23.11.2006

Vizsgálat a bizottságban 27.3.2007 3.5.2007

Az elfogadás dátuma 3.5.2007

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

40
0
0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Šarūnas Birutis, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, 
Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam 
Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna 
Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Romano 
Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, Reino 
Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, 
Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine 
Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Ivo Belet, Philip Dimitrov Dimitrov, Robert Goebbels, Satu Hassi, 
Eija-Riitta Korhola, Erika Mann, John Purvis, Hannes Swoboda, 
Silvia-Adriana Ţicău

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)

Zuzana Roithová



PE 384.540v02-00 28/42 RR\673067HU.doc

HU

8.5.2007

VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Parlament és a Tanács által az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési 
Keretrendszerének létrehozására tett ajánlásra irányuló javaslatról
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

vélemény előadója: Milan Gaľa (*)

(*) Fokozott együttműködés a bizottságok között – az Eljárási Szabályzat 47. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

A. A JAVASLAT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A gyors gazdasági és társadalmi változások és az öregedő népesség Európájában az 
egész életen át tartó tanulás elengedhetetlenné vált. A folyamatos fejlődés és a polgárok 
tudásának, készségeinek és képességeinek elismerése elengedhetetlen az EU 
versenyképességéhez és társadalmi kohéziójához. 

A meglévő korlátok akadályozzák az egyes polgárok oktatáshoz és a képzéshez való 
hozzáférését, és a különböző intézményekben szerzett képesítéseik összeegyeztetését. 
Ezek megnehezítik számukra a valódi, egész életen át tartó tanulást, és az európai 
munkaerőpiacon belüli mozgást. 

Az EKKR legfőbb célja, hogy a képesítések különféle oktatási és képzési rendszerek 
közötti összehasonlításához megfeleltetőeszköz és semleges viszonyítási pont legyen, és 
erősítse a megfelelő érdekeltek közötti együttműködést és kölcsönös bizalmat. Ez növelni 
fogja az átláthatóságot, valamint megkönnyíti a képesítések átvitelét és használatát a 
nemzeti és nemzetközi összefüggésben meglévő, különböző oktatási és képzési 
rendszerek és szintek között.

Az EKKR központi eleme az a 8 referenciaszintből álló rendszer, amely közös 
viszonyítási pontként fog szolgálni a nemzeti és ágazati szintű oktatási és képzési 
hatóságok számára. A nyolc szint a képesítések teljes skálájára kiterjed a kötelező 
oktatás és képzés végén megszerzettektől egészen a felsőfokú oktatás és szakképzés 
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legfelső szintjén kiadottakig.

Az EKKR elsődleges felhasználói a nemzeti és/vagy ágazati képesítési rendszerekért és 
keretrendszerekért felelős testületek lesznek. 

B. A VÉLEMÉNY ELŐADÓJÁNAK MEGJEGYZÉSEI

Az EKKR-nek az oktatással és képzéssel foglalkozó nemzeti érdekeltek és nemzetközi 
ágazati szervezetek közötti együttműködés keretének és a kölcsönös bizalom erősítése 
eszközének kell lennie. 

A vélemény előadója hangsúlyozni kívánja azt a tényt, hogy az EKKR sikeres végrehajtása 
megköveteli ugyanakkor, hogy a nemzeti oktatási és képzési hatóságok és az ágazati 
érdekeltek önkéntes alapon kötelezzék el magukat mellette. Az EKKR célja az is, hogy 
erősebb kapcsolatokat alakítson ki a nemzeti képesítési rendszerek között. Egyetért azzal, 
hogy az EKKR szempontjából a nemzeti képesítési keretrendszerek kialakítása növelné 
a siker esélyét.

A vélemény előadója úgy véli, hogy az EKKR létrehozásánál arra a már végbement fejlődésre 
kell építeni, amely az európai oktatásnak már sajátos részévé vált, beleértve különösen a 
bolognai folyamat keretében megállapított eredményeket.

Ezen kívül a vélemény előadója hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a polgárok tudásának, 
készségeinek és képességeinek elismerése elengedhetetlen az EU versenyképességéhez és 
társadalmi kohéziójához, valamint az egyes polgárok mobilitásához. 

Hangsúlyozza továbbá, hogy nemzeti és ágazati szinten az EKKR használatáról meghozandó 
döntésnek a minőségbiztosítás melletti elköteleződésen kell alapulnia. A minőségbiztosítási 
rendszereknek az oktatás és képzés megfelelő szintjein – és magával az együttműködési 
folyamattal kapcsolatban – történő bevezetése elengedhetetlen a kölcsönös bizalom 
fejlesztéséhez. Ebben a kontextusban a Tanács 2004. májusi következtetései a szakoktatás és 
szakképzés minőségbiztosításáról, a 2006. februári ajánlás a felsőoktatás 
minőségbiztosításának területén folytatandó további európai együttműködésről, és az Európai 
Felsőoktatási Térségben a minőségbiztosítási szabványok és útmutatók a legfontosabb 
vonatkozó dokumentumok. 

Végezetül meggyőződése, hogy különös figyelmet kell fordítani a tanulási eredményeken 
alapuló megközelítés hatásának, amely magába foglalja az EKKR-ben a tudás, készségek és 
képességek osztályozásánál leírtak szerint a formális és nem formális oktatás eredményeit is.

MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, mint 
felelős bizottságot, hogy foglalja bele jelentésébe a következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg 1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) A polgárok tudásának, készségeinek és 
kompetenciájának fejlesztése 
elengedhetetlen a Közösség 
versenyképességéhez és szociális 
kohéziójához. Ezért mind nemzeti, mind 
pedig közösségi szinten elő kell mozdítani és 
javítani kell az egész életen át tartó 
tanulásban való részvételt és a képesítések 
használatát. 

(1) A polgárok tudásának, készségeinek és 
kompetenciájának fejlesztése és elismerése
elengedhetetlen a Közösség 
versenyképességéhez és szociális 
kohéziójához. Ezért mind nemzeti, mind 
pedig közösségi szinten elő kell mozdítani és 
javítani kell az egész életen át tartó 
tanulásban való részvételt és az ahhoz való 
hozzáférést, valamint a képesítések 
elismerését és használatát. 

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) Ez az ajánlás összeegyeztethető a 
felsőoktatásért felelős miniszterek 2005. 
májusi bergeni ülésén az Európai 
Felsőoktatási Térség számára elfogadott
keretrendszerrel és ciklusjellemzőkkel. 

(8) Ez az ajánlás 45 európai ország
felsőoktatásért felelős minisztere által, a 
bolognai folyamat keretén belül
megrendezett 2005. májusi bergeni ülésen 
az Európai Felsőoktatási Térség számára 
megállapított keretrendszerre és 
ciklusjellemzőkre (a bergeni keretrendszer)
épül. 

Indokolás

Fontos, hogy a már meglévő fejlődésre építsenek, amely már az európai képzés sajátosságává 
vált.

Módosítás: 3
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A szakképzés minőségbiztosításáról 
szóló, 2004. májusi tanácsi 
következtetések1, a felsőoktatás 
minőségbiztosításának területén 
folytatandó további európai 
együttműködésről szóló, 2006. február 15-i 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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európai parlamenti és tanácsi ajánlás2 és a 
bergeni keretrendszer olyan közös 
minőségbiztosítási alapelveket 
tartalmaznak, amelyeknek alá kell 
támasztaniuk az Európai Képesítési 
Keretrendszer megvalósítását.
19599/04. sz. dokumentum
2HL L 64., 2006. 3. 4., 60. o.

Módosítás: 4
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (2) bekezdés

(2) nemzeti képesítési rendszereiket 2009-ig 
kapcsolják az Európai Képesítési 
Keretrendszerhez, nevezetesen úgy, hogy 
képesítési szintjeiket átlátható módon az I. 
mellékletben meghatározott szintekhez 
viszonyítják, és nemzeti képesítési 
keretrendszereket fejlesztenek ki, adott 
esetben a nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban;

(2) nemzeti képesítési rendszereiket 2009-ig 
kapcsolják az Európai Képesítési 
Keretrendszerhez, nevezetesen úgy, hogy 
képesítési szintjeiket átlátható módon az I. 
mellékletben meghatározott szintekhez 
viszonyítják, és nemzeti képesítési 
keretrendszereket fejlesztenek ki, a nemzeti 
joggal és gyakorlattal összhangban;

Módosítás: 5
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (4a) bekezdés (új)

(4a) Támogassák és alkalmazzák az 
oktatási és képzési minőségbiztosítás II. 
mellékletben meghatározott elveit a nemzeti 
képesítési rendszereken belüli képzésnek és 
szakképzésnek, valamint 
szakképesítéseknek az Európai Képesítési 
Keretrendszerrel való összekapcsolása 
során;

Módosítás: 6
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (5) bekezdés, első albekezdés

(5) jelöljenek ki egy nemzeti központot a
nemzeti képesítési rendszer és az Európai 
Képesítési Keretrendszer közötti kapcsolat 
támogatására és összehangolására.

(5) jelöljenek ki egy nemzeti központot a 
nemzeti képesítési rendszer és az Európai 
Képesítési Keretrendszer közötti kapcsolat 
támogatására és összehangolására, valamint 
biztosítsák többek között az érdekeltek felek 
tájékoztatását, és támogassák a 
képzettségek elismerését. 
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Indokolás

A módosítás kiemeli, hogy az érintett szereplők tájékoztatása és az Európai Képesítési 
Keretrendszer előmozdítása a központ legfontosabb feladatai közé tartozzon. 

Módosítás: 7
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (5) bekezdés, c) pont

(c) annak biztosítása, hogy a nemzeti 
képesítési szintek Európai Képesítési 
Keretrendszerhez való viszonyítására
használt módszertan átlátható legyen, és 
hogy az ebből következő döntéseket
közzétegyék;

(c) a nemzeti képesítési szintek Európai 
Képesítési Keretrendszerhez való 
viszonyításának és azzal való 
összehasonlításának biztosítására használt 
átlátható módszertan megalkotása és annak 
előmozdítása, és az ezzel kapcsolatos 
információk közzététele;

Indokolás

A központ feladata, hogy létrehozzon és előmozdítson egy, a nemzeti képesítési szintek 
Európai Képesítési Keretrendszerhez való viszonyításának és azzal való összehasonlításának 
biztosítására használt átlátható módszertant.

Módosítás: 8
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (5) bekezdés, d) pont

d) útmutatás az érdekelt feleknek arról, 
hogyan kapcsolódnak a nemzeti képesítések 
a nemzeti képesítési rendszeren keresztül az 
Európai Képesítési Keretrendszerhez;

d) az érdekelt felek hozzáférésének 
biztosítása az azzal kapcsolatos 
útmutatáshoz, hogy hogyan kapcsolódnak a 
nemzeti képesítések a nemzeti képesítési 
rendszeren keresztül az Európai Képesítési 
Keretrendszerhez;

Indokolás

Az érdekelt felek számára az útmutatáshoz való hozzájutás biztosítása a központ legfontosabb 
feladatai közé tartozik.

Módosítás: 9
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (6) bekezdés, i) pont

i) kompetencia: a tudás, készségek és 
személyes, szociális és/vagy módszertani 
képességek használatának bizonyított 
képessége munkahelyi vagy tanulási 
helyzetekben a szakmai és/vagy személyes 
fejlődés érdekében. Az Európai Képesítési 
Keretrendszer a kompetenciát a felelősség és 
az autonómia szempontjából írja le;

i) kompetencia: a tudás, készségek és 
személyes, szociális, interkulturális és/vagy 
módszertani képességek használatának 
bizonyított képessége munkahelyi vagy 
tanulási helyzetekben a szakmai és
személyes fejlődés érdekében. Az Európai 
Képesítési Keretrendszer a kompetenciát a 
felelősség és az autonómia szempontjából



RR\673067HU.doc 33/42 PE 384.540v02-00

HU

írja le;

Módosítás: 10
I. melléklet, lábjegyzet **

** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében az első ciklus 
leírása az EKKR 6. szintű tanulási 
eredményeinek felel meg

** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében az első ciklus 
számára a felsőoktatásért felelős 
miniszterek által, a bolognai folyamat 
keretében megtartott 2005. májusi ülésen 
megállapított leírás az EKKR 6. szintű 
tanulási eredményeinek felel meg.

Módosítás: 11
I. melléklet, lábjegyzet ***

*** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében a második 
ciklus leírása az EKKR 7. szintű tanulási 
eredményeinek felel meg 

*** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében a második 
ciklus számára a felsőoktatásért felelős 
miniszterek által, a bolognai folyamat 
keretében megtartott 2005. májusi ülésen 
megállapított leírás az EKKR 7. szintű 
tanulási eredményeinek felel meg

Módosítás: 12
I. melléklet, lábjegyzet ****

**** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében a harmadik 
ciklus leírása az EKKR 8. szintű tanulási 
eredményeinek felel meg

**** Az Európai Felsőoktatási Térség 
képesítési keretrendszerében a harmadik 
ciklus számára a felsőoktatásért felelős 
miniszterek által, a bolognai folyamat 
keretében megtartott 2005. májusi ülésen 
megállapított leírás az EKKR 8. szintű 
tanulási eredményeinek felel meg.

Módosítás: 13
II. melléklet, cím

A minőségbiztosítás elvei az oktatásban és 
a képzésben

A minőségbiztosítás közös elvei a 
felsőoktatásban és a szakképzésben az 
Európai Képesítési Keretrendszerrel 
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összefüggésben  
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VÉLEMÉNY A NŐJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról 
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

A vélemény előadója: Christa Prets

RÖVID INDOKOLÁS

A jelenlegi, az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének (EQF) 
létrehozásáról szóló ajánlásra irányuló javaslat technikai eszköz, amelynek általános célja a 
képesítések átláthatóságának javítása, és ezáltal az EU különböző oktatási és képzési 
rendszereiben szerzett képesítések összehasonlíthatóságának megkönnyítése a tagállamok, az 
egyes polgárok, a munkáltatók és oktatási szolgáltatók számára.  Részletesebben kifejtve a 
javaslatnak két célja van. A tanulással és a munkával kapcsolatos mobilitás megkönnyítése, és 
ezáltal a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása érdekében az EQF célja egyrészről, hogy 
fordítóeszközként szolgáljon a képesítések összehasonlításához. Másrészről a rendszer a 
tanulási eredményeken alapuló semleges hivatkozási pontként szolgál majd. Az EQF 
különböző oktatási és képzési rendszerekre terjed ki, és magában foglalja az általános- és 
felnőttképzést, a szakmai oktatást és szakképzést, valamint a felsőoktatást. A rendszer 
központi elemét a tanulási eredményeket (a tanuló mit tud, mit ért és mire képes) leíró nyolc 
referenciaszint képezi. 

A vélemény előadója előtérbe helyezi a nemi perspektívát annak biztosítására, hogy az EQF 
segítségével az európai oktatási és képzési rendszer átláthatóbbá, diszkriminációmentessé, 
valamint nők és férfiak számára egyformán hozzáférhetővé váljon. A javasolt módosítások a 
képesítések definiálása és leírása során érvényesülő nemi esélyegyenlőségre, az összes 
nemzeti résztvevő nemi szempontból kiegyensúlyozott képviseletére, a nemi szempontú 
adatok összegyűjtésére, valamint általában a nemek közötti esélyegyenlőségnek az élethosszig 
tartó tanulás során történő végrehajtására vonatkoznak. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot, 
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mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1) preambulumbekezdés

(1) A polgárok tudásának, készségeinek és 
kompetenciájának fejlesztése 
elengedhetetlen a Közösség 
versenyképességéhez és szociális 
kohéziójához. Ezért mind nemzeti, mind 
pedig közösségi szinten elő kell mozdítani és 
javítani kell az egész életen át tartó 
tanulásban való részvételt és a képesítések 
használatát.

(1) A polgárok tudásának, készségeinek és 
kompetenciájának fejlesztése 
elengedhetetlen a Közösség 
versenyképességéhez és szociális 
kohéziójához. Ezért mind nemzeti, mind 
pedig közösségi szinten elő kell mozdítani és 
javítani kell az egész életen át tartó 
tanuláshoz való hozzáférést és az abban
való részvételt, a formális, nem formális és 
informális képesítések használatát és 
elismerését, valamint a minőségét és a 
nemek esélyegyenlőségét a munkában.

Módosítás: 2
(2) preambulumbekezdés

(2) Az Európai Tanács lisszaboni ülése 
2000-ben arra a következtetésre jutott, hogy 
a képesítések fokozott átláthatósága az egyik 
legszükségesebb összetevő ahhoz, hogy a 
Közösségben az oktatási és képzési 
rendszerek a tudásalapú társadalom 
igényeihez alkalmazkodhassanak. Később az 
Európai Tanács 2002-es barcelonai ülésén a 
felsőoktatási szektoron belüli szorosabb 
együttműködésre, valamint a szakképzés 
terén az elismerési módszerek és 
átláthatóság javítására szólított fel.

(2) Az Európai Tanács lisszaboni ülése 
2000-ben arra a következtetésre jutott, hogy 
a képesítések fokozott átláthatósága az egyik 
legszükségesebb összetevő ahhoz, hogy a 
Közösségben az oktatási és képzési 
rendszerek a tudásalapú társadalom 
igényeihez valamint a nők és férfiak 
személyes döntéseihez
alkalmazkodhassanak. Később az Európai 
Tanács 2002-es barcelonai ülésén a 
felsőoktatási szektoron belüli szorosabb 
együttműködésre, valamint a szakképzés 
terén az elismerési módszerek és 
átláthatóság javítására szólított fel.

Módosítás: 3
(10) preambulumbekezdés

(10) Ennek az ajánlásnak célja, hogy közös (10) Ennek az ajánlásnak célja, hogy közös 

  
1 HL C …, 2007.1.30., … o.
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viszonyítási keretrendszert hozzon létre, 
amely megfeleltetési eszközként szolgál a 
különböző képesítési rendszerek és szintjeik 
között a közoktatásban, a felsőoktatásban 
illetve a szakképzésben. Ez növelni fogja a 
különböző tagállamokban a polgárok 
képesítéseinek átláthatóságát, 
összehasonlíthatóságát és hordozhatóságát. 
Az Európai Képesítési Keretrendszernek 
lehetővé kell tennie továbbá, hogy a 
nemzetközi ágazati szervezetek képesítési 
rendszereiket egy közös viszonyítási 
ponthoz kapcsolják, és így könnyebbé váljék 
ezeknek a képesítéseknek az elhelyezése a 
nemzeti képesítési rendszerekben. Az 
ajánlás ezért az egész életen át tartó tanulás 
előmozdításának és a munkavállalók és 
tanulók mobilitása növelésének tágabb 
célkitűzéseihez is hozzájárul.

viszonyítási keretrendszert hozzon létre, 
amely megfeleltetési eszközként szolgál a 
különböző képesítési rendszerek és szintjeik 
között a közoktatásban, a felsőoktatásban 
illetve a szakképzésben. Ez növelni fogja a 
különböző tagállamokban a polgárok 
formális, nem formális és informális 
képesítéseinek átláthatóságát, 
összehasonlíthatóságát és hordozhatóságát,
és előmozdítja azok elismerését. Az Európai 
Képesítési Keretrendszernek lehetővé kell 
tennie továbbá, hogy a nemzetközi ágazati 
szervezetek képesítési rendszereiket egy 
közös viszonyítási ponthoz kapcsolják, és 
így könnyebbé váljék ezeknek a 
képesítéseknek az elhelyezése a nemzeti 
képesítési rendszerekben. Az ajánlás ezért az 
egész életen át tartó tanulás 
előmozdításának, a munkavállalók és 
tanulók mobilitása növelésének, és a 
foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
javításának tágabb célkitűzéseihez is 
hozzájárul.

Módosítás 4
(10a) preambulumbekezdés) (új)

(10a) A nem formális képzési formák 
elismerése és igazolása keretében különös 
figyelmet kell szentelni a nők és férfiak 
által a gyermekek vagy nem önálló 
személyek ápolása és nevelési célú kísérete 
során megszerezett képesítéseknek.

Módosítás 5
(10b) preambulumbekezdés) (új)

(10b) A jelen ajánlás végrehajtását az 
oktatási és képzési struktúrák és 
lehetőségek rugalmas alkalmazásának kell 
kísérnie.

Módosítás 6
(11a) preambulumbekezdés) (új)

(11a) A nők és a férfiak közötti 
esélyegyenlőséget a jelen ajánlás 
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kidolgozásával, végrehajtásával és 
értékelésével kapcsolatos valamennyi 
intézkedésbe és tevékenységbe be kell 
építeni.

Módosítás: 7 
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (4) bekezdés

(4) tanulási eredményeken alapuló 
megközelítést alkalmazzanak a képesítések 
meghatározásakor és leírásakor, és a 2004. 
május 28-i tanácsi következtetésekben 
elfogadott közös európai elvek szerint 
mozdítsák elő a nemformális és informális 
tanulás hitelesítését;

(4) tanulási eredményeken és a nemi 
esélyegyenlőség érvényesülésén alapuló 
megközelítést alkalmazzanak a képesítések 
meghatározásakor és leírásakor, és a 2004. 
május 28-i tanácsi következtetésekben 
elfogadott közös európai elvek szerint 
mozdítsák elő a nemformális és informális 
tanulás hitelesítését;

Módosítás: 8
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (5) bekezdés e) pont

e) valamennyi lényeges nemzeti érdekelt fél 
– a nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban többek között felsőoktatási és 
szakképzési intézmények, szociális 
partnerek, ágazatok és szakértők –
részvételének biztosítása a képesítések 
európai szintű összehasonlításában és 
használatában;

e) valamennyi lényeges nemzeti érdekelt fél 
– a nemzeti joggal és gyakorlattal 
összhangban többek között felsőoktatási és 
szakképzési intézmények, szociális 
partnerek, ágazatok és szakértők –
részvételének biztosítása a képesítések 
európai szintű összehasonlításában és 
használatában, többek között a nemi 
szempontból kiegyensúlyozott képviselet 
érdekében;

Módosítás: 9
Ajánlja a tagállamoknak, hogy, (6) bekezdés c) pont

c) nemzeti képesítési keretrendszer: a 
képesítések osztályozásának eszköze az elért 
tanulási szint meghatározására szolgáló 
kritériumok szerint. Célja, hogy integrálja és 
összehangolja a nemzeti képesítési 
alrendszereket, továbbá, hogy növelje a 
képesítések átláthatóságát, 
hozzáférhetőségét, egymásra épülését és 
minőségét a munkaerőpiac és a civil 
társadalom viszonylatában;

c) nemzeti képesítési keretrendszer: a 
képesítések osztályozásának eszköze az elért 
tanulási szint meghatározására szolgáló 
kritériumok szerint. Célja, hogy integrálja és 
összehangolja a nemzeti képesítési 
alrendszereket, biztosítsa a 
megkülönböztetésmentességet, és a 
munkaerőpiac és a civil társadalom felé 
növelje a képesítések átláthatóságát, 
hozzáférhetőségét, egymásraépülését és 
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minőségét;

Módosítás: 10
Támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy, 3. bekezdés

(3) figyelemmel kísérje az erre az ajánlásra 
válaszként adott lépéseket, és az elfogadást 
követően öt évvel jelentést készítsen az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tapasztalatokról és a jövőre vonatkozó 
következtetésekről, ideértve szükség esetén 
ennek az ajánlásnak a felülvizsgálatát is. 

(3) figyelemmel kísérje az erre az ajánlásra 
válaszként adott lépéseket, kor és nemek 
szerint lebontott adatokat gyűjtsön és az 
elfogadást követően öt évvel jelentést 
készítsen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a tapasztalatokról és a jövőre 
vonatkozó következtetésekről, ideértve 
szükség esetén ennek az ajánlásnak a 
felülvizsgálatát is. 
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