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Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 14
(4) preambulumbekezdés

A Közösség foglalkoztatás terén elért 
eredményének javítása terén a 2003. 
márciusi és a 2003. decemberi Európai 
Tanács hangsúlyozta annak szükségességét, 
hogy oly módon kell fejleszteni az 
élethosszig tartó tanulást, hogy különös 
hangsúlyt kapjanak a munkanélküli és 
inaktív személyeket érintő aktív és megelőző
jellegű intézkedések.  Ez a foglalkoztatási 
munkacsoport azon jelentésére épít, amely 
kiemelte az arra irányuló igényt, hogy az 
emberek képesek legyenek igazodni a 
változáshoz, valamint hangsúlyozta az 
emberek munkaerő-piaci integrációjának 
fontosságát és az élethosszig tartó tanulás 
kulcsfontosságú szerepét.

A Közösség foglalkoztatás terén elért 
eredményének javítása terén, a lisszaboni 
célkitűzésekre hivatkozva, amely a 70%-os 
foglalkoztatási ráta elérését tűzi ki 2010-ig,
a 2003. márciusi és a 2003. decemberi 
Európai Tanács hangsúlyozta annak 
szükségességét, hogy oly módon kell 
fejleszteni az élethosszig tartó tanulást, hogy 
különös hangsúlyt kapjanak a munkanélküli 
és inaktív személyeket érintő aktív és 
megelőző jellegű intézkedések.  Ez a 
foglalkoztatási munkacsoport azon 
jelentésére épít, amely kiemelte az arra 
irányuló igényt, hogy az emberek képesek 
legyenek igazodni a változáshoz, valamint 
hangsúlyozta az emberek munkaerő-piaci 
integrációjának fontosságát és az élethosszig 
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tartó tanulás kulcsfontosságú szerepét.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jamila Madeira

Módosítás: 15
(8) preambulumbekezdés

(8) Az európai szociális partnerek által 
2002 márciusában elfogadott, a 
kompetenciák és képzettségek élethosszig 
tartó fejlesztését szolgáló fellépések 
keretszabálya hangsúlyozta, hogy a 
vállalkozásoknak egyre gyorsabban kell 
struktúráikat a változásokhoz igazítaniuk, 
ha versenyképesek akarnak maradni.  A 
csapatmunka, a hierarchia elmosása, a 
felelősség átruházása és a sokféle feladat 
ellátására irányuló fokozódó igény vezet a 
tanulni kész szervezetek növekedéséhez.  E 
tekintetben a szervezetek azon képessége, 
hogy a kompetenciákat azonosítani, 
mobilizálni és elismerni képesek, valamint 
fejlesztésüket valamennyi alkalmazottuk 
számára ösztönözni tudják, képezi az 
alapját az új versenyképes stratégiáknak.

(8) Az európai szociális partnerek által 
2002 márciusában elfogadott, a 
kompetenciák és képzettségek élethosszig 
tartó fejlesztését szolgáló fellépések 
keretszabálya hangsúlyozta, hogy a 
vállalkozásoknak egyre gyorsabban kell 
struktúráikat a változásokhoz igazítaniuk, 
ha versenyképesek akarnak maradni.  A 
csapatmunka, a hierarchia elmosása, a 
felelősség átruházása és a sokféle feladat 
ellátására és a munkaidő rugalmassá 
tételére irányuló fokozódó igény vezet a 
tanulni kész szervezetek növekedéséhez.  E 
tekintetben a szervezetek azon képessége, 
hogy a kompetenciákat azonosítani, 
mobilizálni és elismerni képesek, valamint 
fejlesztésüket valamennyi alkalmazottuk 
számára ösztönözni tudják, képezi az 
alapját az új versenyképes stratégiáknak.

Or. pt

Indoklás

A munkaidő rugalmassá tétele a termelékenység egyik fontos tényezőjét jelenti, amennyiben a 
decentralizáció lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy az ideje fölött önállóbban és 
hatékonyabban rendelkezzen. Az a képesség, hogy a foglalkozásból adódó kötelezettségeket, a 
személyes kívánságokat, a képzési kínálat kihasználását vagy a kreatív tevékenységeket 
összeegyeztessék egymással, már önmagában erősebb motivációhoz járulhat hozzá, ami 
pozitív hatással van a versenyképességre.

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 16
(9) preambulumbekezdés
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(9) A szakoktatásról és szakképzésről szóló 
maastrichti tanulmány jelentős szakadékról 
számol be az új állásokhoz megkövetelt és 
az európai munkaerő által elért végzettségi 
szintek között.  Az európai munkaerő több 
mint egyharmada (80 millió fő) alacsonyan 
képzett, míg becslések szerint 2010-re az 
új állások majdnem 50 %-a követel majd 
meg felsőfokú végzettséget, épphogy 40 % 
alatt lesz a felső középiskolai osztályok 
elvégzését igénylő állások aránya, és csak 
körülbelül 15 %-uk lesz elérhető az 
alapfokú végzettségűek számára.

(9) A szakoktatásról és szakképzésről szóló 
maastrichti tanulmány jelentős szakadékról 
számol be az új állásokhoz megkövetelt és 
az európai munkaerő által elért végzettségi 
szintek között.  Az európai munkaerő több 
mint egyharmada (80 millió fő) alacsonyan 
képzett, míg becslések szerint 2010-re az új 
állások majdnem 50 %-a követel majd meg 
felsőfokú végzettséget, épphogy 40 % alatt 
lesz a felső középiskolai osztályok 
elvégzését igénylő állások aránya, és csak 
körülbelül 15 %-uk lesz elérhető az 
alapfokú végzettségűek számára. A 
szakképzés és a kulcsfontosságú 
képesítések átadása önmagában nem 
képes megakadályozni, hogy a fenti 
háttérrel 2010-ben is emberek milliói 
szoruljanak ki tartósan a 
munkaerőpiacról, ezért a szakképzést és a 
kulcsfontosságú képesítések átadását nagy 
erőfeszítéseknek kell kísérniük, amelyek 
célja, hogy munkahelyeket teremtsenek a 
fenti népességcsoport számára.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 17
(11a) preambulumbekezdés (új)

(11a) Számos tanulmány kimutatta, hogy 
az élethosszig tartó tanulás és képzés azok 
számára jelent előnyt, akik az 
alapképzésük során már erős kézpzési 
szintet értek el, és hogy egy lerövidített 
alapképzést nehéz behozni az élethosszig 
tartó tanulással és képzéssel;  

Or. fr
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Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 18
(13) preambulumbekezdés

(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti 
a tagállamok annak biztosítására irányuló 
fellépéseit, hogy az alapoktatási és 
szakképzési rendszerek minden fiatal 
számára eszközöket kínáljanak 
kulcskompetenciáik olyan szintre való 
fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a 
további tanulásra és a felnőttlétre, valamint 
hogy a felnőttek kompetenciáikat 
fejleszteni és frissíteni tudják az 
élethosszig tartó koherens és átfogó 
tanulásról való gondoskodás révén.  A 
kulcskompetenciák közös európai 
referenciakeretét kínálja a politikák alkotói, 
az oktatást és képzést nyújtók, a 
munkáltatók és maguk a tanulók számára, 
hogy ezáltal segítse elő a nemzeti 
reformokat és tagállamok és a Bizottság 
közötti információcserét az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül 
annak érdekében, hogy elérjék a közösen 
megállapított európai referenciaszinteket. 
Továbbá az ajánlás támogatja a többi 
kapcsolódó politikát is, mint például a 
foglalkoztatási és szociális politikát és a 
fiatalokat érintő többi politikát.

(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti 
a tagállamok annak biztosítására irányuló 
fellépéseit, hogy az alapoktatási és 
szakképzési rendszerek minden fiatal 
számára eszközöket kínáljanak 
alapismereteik, valamint 
kulcskompetenciáik olyan szintre való 
fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a 
további tanulásra és a felnőttlétre, valamint 
hogy a felnőttek kompetenciáikat 
fejleszteni és frissíteni tudják az 
élethosszig tartó koherens és átfogó 
tanulásról való gondoskodás révén.  A 
kulcskompetenciák közös európai 
referenciakeretét kínálja a politikák alkotói, 
az oktatást és képzést nyújtók, a 
munkáltatók és maguk a tanulók számára, 
hogy ezáltal segítse elő a nemzeti 
reformokat és tagállamok és a Bizottság 
közötti információcserét az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül 
annak érdekében, hogy elérjék a közösen 
megállapított európai referenciaszinteket. 
Továbbá az ajánlás támogatja a többi 
kapcsolódó politikát is, mint például a 
foglalkoztatási és szociális politikát és a 
fiatalokat érintő többi politikát. 

Or. el

Indoklás

Az oktatási kínálat aktualizálása terjedjen ki mind a szakmai képesítésre, mind a 
foglalkozását gyakorló állampolgárok tudásának és műveltségének bővítésére.

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 19
(13) preambulumbekezdés
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(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti 
a tagállamok annak biztosítására irányuló 
fellépéseit, hogy az alapoktatási és 
szakképzési rendszerek minden fiatal 
számára eszközöket kínáljanak 
kulcskompetenciáik olyan szintre való 
fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a 
további tanulásra és a felnőttlétre, valamint 
hogy a felnőttek kompetenciáikat 
fejleszteni és frissíteni tudják az 
élethosszig tartó koherens és átfogó 
tanulásról való gondoskodás révén. A 
kulcskompetenciák közös európai 
referenciakeretét kínálja a politikák alkotói, 
az oktatást és képzést nyújtók, a 
munkáltatók és maguk a tanulók számára, 
hogy ezáltal segítse elő a nemzeti 
reformokat és tagállamok és a Bizottság 
közötti információcserét az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül 
annak érdekében, hogy elérjék a közösen 
megállapított európai referenciaszinteket. 
Továbbá az ajánlás támogatja a többi 
kapcsolódó politikát is, mint például a 
foglalkoztatási és szociális politikát és a 
fiatalokat érintő többi politikát.

(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti 
a tagállamok annak biztosítására irányuló 
fellépéseit, hogy az alapoktatási és 
szakképzési rendszerek minden fiatal 
számára eszközöket kínáljanak 
kulcskompetenciáik olyan szintre való 
fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a 
további tanulásra és a felnőttlétre, valamint 
hogy a felnőttek kompetenciáikat 
fejleszteni és frissíteni tudják az 
élethosszig tartó koherens és átfogó 
tanulásról való gondoskodás révén. A 
kulcskompetenciák közös európai 
referenciakeretét kínálja a politikák alkotói, 
az oktatást és képzést nyújtók, a szociális 
partnerek és maguk a tanulók számára, 
hogy ezáltal segítse elő a nemzeti 
reformokat és tagállamok és a Bizottság 
közötti információcserét az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül 
annak érdekében, hogy elérjék a közösen 
megállapított európai referenciaszinteket. 
Továbbá az ajánlás támogatja a többi 
kapcsolódó politikát is, mint például a 
foglalkoztatási és szociális politikát és a 
fiatalokat érintő többi politikát.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sepp Kusstatscher

Módosítás: 20
(13) preambulumbekezdés

(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti 
a tagállamok annak biztosítására irányuló 
fellépéseit, hogy az alapoktatási és 
szakképzési rendszerek minden fiatal 
számára eszközöket kínáljanak 
kulcskompetenciáik olyan szintre való 
fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a 

(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni a minőségi oktatás 
fejlesztéséhez, hogy támogatja és kiegészíti 
a tagállamok annak biztosítására irányuló 
fellépéseit, hogy az alapoktatási és 
szakképzési rendszerek minden fiatal 
számára eszközöket kínáljanak 
kulcskompetenciáik olyan szintre való 
fejlesztéséhez, amely felvértezi őket a 
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további tanulásra és a felnőttlétre, valamint 
hogy a felnőttek kompetenciáikat 
fejleszteni és frissíteni tudják az 
élethosszig tartó koherens és átfogó 
tanulásról való gondoskodás révén. A 
kulcskompetenciák közös európai 
referenciakeretét kínálja a politikák alkotói, 
az oktatást és képzést nyújtók, a 
munkáltatók és maguk a tanulók számára, 
hogy ezáltal segítse elő a nemzeti 
reformokat és tagállamok és a Bizottság 
közötti információcserét az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül 
annak érdekében, hogy elérjék a közösen 
megállapított európai referenciaszinteket. 
Továbbá az ajánlás támogatja a többi 
kapcsolódó politikát is, mint például a 
foglalkoztatási és szociális politikát és a 
fiatalokat érintő többi politikát.

további tanulásra és a felnőttlétre, valamint 
hogy a felnőttek kompetenciáikat 
fejleszteni és frissíteni tudják az 
élethosszig tartó koherens és átfogó 
tanulásról való gondoskodás révén. A 
kulcskompetenciák közös európai 
referenciakeretét kínálja a politikák alkotói, 
az oktatást és képzést nyújtók, a 
munkáltatók és maguk a tanulók számára, 
hogy ezáltal segítse elő a nemzeti 
reformokat és tagállamok és a Bizottság 
közötti információcserét az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül 
annak érdekében, hogy elérjék a közösen 
megállapított európai referenciaszinteket. 
Továbbá az ajánlás támogatja a többi 
kapcsolódó politikát is, mint például a 
foglalkoztatási és szociális politikát, 
valamint azon politikákat, amelyek 
közvetlen vagy közvetett kapcsolatban 
állnak az oktatással és képzéssel.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sepp Kusstatscher

Módosítás: 21
1. ajánlás

1. biztosítsák, hogy az alapoktatás és 
szakképzés valamennyi fiatal számára 
felkínálja azokat az eszközöket, amelyekkel 
kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amely felkészíti őket a 
felnőttlétre, és amely a további tanulás és 
szakmai pályafutás alapját képezi;

1. biztosítsák, hogy az általános és szakmai 
képzés és továbbképzés valamennyi fiatal 
számára felkínálja azokat az eszközöket, 
amelyekkel kulcskompetenciákat olyan 
szintre fejleszthetik, amely felkészíti őket a 
felnőttlétre, és amely a további tanulás és 
szakmai pályafutás alapját képezi;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 22
1. ajánlás



AM\609296HU.doc 7/2 PE 371.929v01-00

külső fordítás

HU

1. biztosítsák, hogy az alapoktatás és 
szakképzés valamennyi fiatal számára 
felkínálja azokat az eszközöket, amelyekkel 
kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amely felkészíti őket a 
felnőttlétre, és amely a további tanulás és 
szakmai pályafutás alapját képezi;

1. biztosítsák, hogy az alapoktatás és 
szakképzés valamennyi fiatal számára 
felkínálja az általános és biztos 
alapismereteket minden tudományágban, és
azokat az eszközöket, amelyekkel 
kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amely felkészíti őket a 
felnőttlétre, és amely a további tanulás és 
szakmai pályafutás alapját képezi;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 23
1 a ajánlás (új)

1a. biztosítsák a fiatalok számára a 
sokszínű alapoktatás és képzés elvégzését, 
az egyéni szellemi irányultságokhoz 
alkalmazkodva.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Sepp Kusstatscher

Módosítás: 24
2. ajánlás

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon fiatalok érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon emberek érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák; 
mindenekelőtt a fiatal migránsokat kell 
figyelembe venni, akiknek további 
képzéséhez hiányoznak az alapvető 
készségek és kulcskompetenciák, és így 
hiányzik a teljes integráció perspektívája;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 25
2. ajánlás

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon fiatalok érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra van 
szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon személyek érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra van 
szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák; ez különösen 
érvényes a fiatal migránsokra, akik nem 
rendelkeznek azokkal az alapismeretekkel 
és kulcsfontosságú ismeretekkel, amelyek 
az oktatásban és képzésben való sikeres 
részvételhez szükségesek, és akik 
frusztráltságukat időnként erőszak 
formájában fejezik ki;

Or. fr

Indokolás

Az előadó módasítása bizonyos fokú visszafogottságot igényel az “időnként” kifejezés 
beszúrásával, mivel a frusztráció nem mindig erőszak formájában jelenik meg.

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 26
2. ajánlás

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon fiatalok érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon emberek érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Proinsias De Rossa

Módosítás: 27
2. ajánlás

2. biztosítsák megfelelő intézkedések
meghozását azon fiatalok érdekében, akiknek
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra van
szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

2. biztosítsák megfelelő intézkedések
meghozását azon fiatalok érdekében, akiknek
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik, illetve 
megkülönböztetésük miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra van 
szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 28
2. ajánlás

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon fiatalok érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon emberek érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák; a fenti 
ajánlás mindenekelőtt azon fiatal 
migránsokra vonatkozik, akiknek 
hiányoznak az alapvető készségek és a 
kulcskompetencia a képzésen és 
továbbképzésen való sikeres részvételhez;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 29
2. ajánlás

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon fiatalok érdekében, akik 
személyes, szociális, kulturális vagy 

2. biztosítsák megfelelő intézkedéseket 
meghozását azon állampolgárok
érdekében, akiknek személyes, szociális, 
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gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

kulturális vagy gazdasági körülményeik 
miatti oktatási hátrányuk révén különleges 
képzési programokra van szükségük; a 
fenti ajánlás mindenekelőtt azon 
munkavállalókra vonatkozik, akik 
számára az aktuális ismeretek és a 
megfelelő szakképesítés hiánya akadályt 
jelent a munkahelykeresésben vagy a 
munkahelyük megtartásában, vagy akár 
akadályt jelent saját, valamint családjuk 
életkörülményeinek javításában;

Or. el

Indoklás

Arról van szó, hogy a munkavállalókra nézve külön fel kell hívni a figyelmet a tudás és a
képességek hiányára.

Módosítás, előterjesztette: Philip Bushill-Matthews

Módosítás: 30
2. ajánlás

2. biztosítsák megfelelő intézkedések
meghozását azon fiatalok érdekében, 
akiknek személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra van 
szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák;

2. biztosítsák megfelelő intézkedések
meghozását azon emberek érdekében, 
akiknek személyes, szociális, kulturális vagy 
gazdasági körülményeik miatti oktatási 
hátrányuk révén különleges támogatásra van 
szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák; ez különösen 
azokra a fiatal bevándorlókra 
alkalmazandó, akik nem rendelkeznek a 
képzésben való sikeres részvételhez 
szükséges alapvető készségekkel és 
kulcskompetenciákkal, és az emiatt 
kialakuló frusztrációjuk az erőszakban 
ölthet testet;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 31
a ajánlás (új)

2a. biztosítsák, hogy a fiatalok ne hagyják 
el idő előtt az alapvető oktatási és képzési 
rendszereket, még azelőtt, hogy 
elsajátították volna az alább említett 
kulcsfontosságú képességeket, és ne 
lépjenek a munkaerőpiacra 
kudarchelyzetben;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 32
a ajánlás (új)

2a. Gyermekgondozási rendszereket kell 
létrehozni, amelyek biztosítják, hogy a 
gyermekvállalás különösen a nőkre nézve 
ne vezessen szükségszerűen ahhoz, hogy 
kiesnek a tudás és a képesítés bővítéséért 
folytatott versenyből, és így kénytelenek 
legyenek feladni szakmai jövőjüket.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 33
3. ajánlás

3. biztosítsák, hogy a felnőttek egész életük 
során képesek legyenek fejleszteni és 
frissíteni kulcskompetenciákat, és 
fordítsanak különös figyelmet azokra a 
célcsoportokra, amelyeket a nemzeti, 
regionális és/vagy helyi vonatkozásban 
prioritásként határoztak meg;

3. biztosítsák, hogy a felnőttek egész életük 
során képesek legyenek fejleszteni és 
frissíteni alapismereteiket, valamint 
kulcskompetenciákat, és fordítsanak 
különös figyelmet azokra a célcsoportokra, 
amelyeket a nemzeti, regionális és/vagy 
helyi vonatkozásban prioritásként 
határoztak meg;
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Or. el

Indoklás

Az oktatási kínálat aktualizálása terjedjen ki mind a szakmai képesítésre, mind a 
foglalkozását gyakorló állampolgárok tudásának és műveltségének bővítésére.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 34
a ajánlás (új)

3a. biztosítsák, hogy az élet során 
elsajátított képességeket elismert és értékelt 
képzettségek igazolják, melyek lehetőséget 
nyújtanak a szakmai előmenetelre;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 35
a ajánlás (új)

3a. vegyék figyelembe azon tényt a 
foglalkoztatott alacsony képesítésű 
munkavállalóknak a kulcsfontosságú 
képesítések átadására szolgáló 
programokért tett erőfeszítéseik során, 
hogy az alacsony képesítésű 
munkavállalók által végzett tevékenységek 
gyakran annyira kimerítők, hogy a 
szakmai tevékenységet követően a tudás 
felvétele alig megvalósítható.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 36
3 b ajánlás (új)
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3b. fejlesszenek ki koncepciókat azon 
emberek foglalkoztatására és 
integrációjára, akiket nem lehet elérni a 
tudásalapú társadalom felé vezető 
átalakulás fázisában a létfenntartáshoz 
szükséges kulcsfontosságú képesítések 
átadására kidolgozott ambiciózus 
tervekkel, és akik nem képesek vagy már 
nem képesek lépést tartani az élethosszig 
tartó tanulás koncepciójával. 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 37
4. ajánlás

4. biztosítsák, hogy megfelelő 
infrastruktúrák álljanak rendelkezésre a 
felnőttek folyamatos oktatására és 
képzésére, beleértve a tanárokat és 
oktatókat, a tanulók számára hozzáférést és 
támogatást biztosító olyan intézkedéseket, 
amelyek elismerik a felnőttek eltérő 
igényeit;

biztosítsák, hogy megfelelő infrastruktúrák 
álljanak rendelkezésre a felnőttek 
folyamatos oktatására és képzésére, 
beleértve a tanárokat és oktatókat, az 
iskolák támogatásának fejlesztésére 
irányuló intézkedéseket az iskolák 
ügyvitelének fejlesztése és jelentőségének 
emelése révén, a tanulók számára 
hozzáférést és támogatást biztosító olyan 
intézkedéseket, amelyek elismerik a 
felnőttek eltérő igényeit és képességeit;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 38
2 a ajánlás (új)

4a. biztosítsák, hogy az oktatás és képzés 
területén tett minden intézkedéshez és 
minden létrehozandó lehetőséghez 
kapcsolódóan mindenekelőtt a nők és 
idősebb emberek, valamint a hátrányos 
helyzetű csoportok, mint a csökkent 
munkaképességű, a tartós munkanélküli, 
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a tanulmányaikat megszakító emberek, 
vagy a csekély alapvető képességgel 
rendelkező emberek érdekeit vegyék 
figyelembe;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 39
4 a ajánlás (új)

4a. biztosítsák, hogy a közszférában, a 
magánszférában és a vállalatok szintjén 
folytatott képzéssel kapcsolatos fellépéseken 
kívül az állampolgárokat megfelelő 
intézkedések is támogassák tudásuk 
elsajátításában, megőrzésében és 
fejlesztésében; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Proinsias De Rossa

Módosítás: 40
4 a ajánlás (új)

4a. biztosítsák, hogy az oktatás és képzés 
területén kialakított valamennyi eszköz és 
lehetőség tekintetében figyelembe veszik a 
hátrányos helyzetű emberek szükségleteit, 
például a fogyatékkal élőkét, az etnikai 
kisebbségekét és a tartós munkanélküliekét;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 41
4 a ajánlás (új)



AM\609296HU.doc 15/2 PE 371.929v01-00

külső fordítás

HU

4a. fejlesszenek ki egy európai keretet 
minden kompetenciára és 
kezdeményezésre nézve, melynek célja az 
átláthatóság erősítése, valamint a formális 
és a nem formális oktatás és képességek 
elismerése;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Sepp Kusstatscher

Módosítás: 42
5. ajánlás

5. biztosítsák a felnőttoktatás és az egyén 
számára elérhető képzési lehetőségek
koherenciáját a foglalkoztatási és szociális 
politikákhoz és a fiatalokat érintő egyéb 
politikákhoz való szoros kapcsolatok és a 
szociális partnerekkel és más érdekeltekkel 
folytatott együttműködés révén;

5. biztosítsák az egyén számára elérhető
általános és szakmai képzési és 
továbbképzési lehetőségek koherenciáját a 
foglalkoztatási és szociális politikákhoz és 
a fiatalokat érintő egyéb politikákhoz való 
szoros kapcsolatok és a szociális 
partnerekkel és más érdekeltekkel 
folytatott együttműködés révén;

Or. de

Módosítás, előterjesztette:Proinsias De Rossa

Módosítás: 43
5. ajánlás

5. biztosítsák a felnőttoktatás és az egyén 
számára elérhető képzési lehetőségek 
koherenciáját a foglalkoztatási és szociális 
politikákhoz és a fiatalokat érintő egyéb 
politikákhoz való szoros kapcsolatok és a 
szociális partnerekkel és más érdekeltekkel 
folytatott együttműködés révén;

5. biztosítsák a felnőttoktatás és az egyén 
számára elérhető képzési lehetőségek 
koherenciáját a foglalkoztatási és szociális 
politikákhoz és a fiatalokat érintő egyéb 
politikákhoz való szoros kapcsolatok és a 
szociális partnerekkel és más érdekeltekkel 
folytatott együttműködés révén, és 
biztosítsák, hogy az oktatást és képzést 
nyújtók megfelelő képzésben részesüljenek 
az esélyegyenlőséggel és a sokszínűséggel 
kapcsolatos témákban;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 44
5 a ajánlás (új)

5a. bátorítsák a szociális partnereket a 
közszolgálattal folytatott bértárgyalások 
során tanúsított példamutató 
magatartással, hogy a kulcsfontosságú 
képesítések átadását és a képesítés további 
kiépítését a fizetett munka részének 
tekintsék, és integrálják a munkaidőbe; 
javasolják továbbá a tagállamoknak, hogy a 
továbbképzéshez való hozzáférést a
tanulmányi szabadságra vonatozó 
jogalkotói szabályokkal támogassák, 
amennyiben ezt a kérdést a szociális 
partnerek még nem szabályozták; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 45
6 a ajánlás (új)

6a. vezessék be azon eredmények 
rendszeres értékelését, amelyeket az 
oktatási és képzési intézmények érnek el a 
tagállamokban a kulcsfontosságú 
kompetenciák átadásának terén;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 46
6 a ajánlás (új)

6a. vonják be foglalkoztatási és szociális 
politikájukba, hogy még a kulcsfontosságú 
képesítés sikeres átadásának esetén is, 
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párhuzamosan az egyre növekvő képesítési 
követelményekkel és a tudás egyre 
gyorsuló felezési idejével, emelkedhet a 
határozott idejű és ezzel kritikus 
munkaviszonyok száma, és így a 
kiszorításra törekvő piaci verseny egyre 
élesedni fog a felső középiskolai 
osztályokat elvégzett pályakezdőkre, 
valamint a tanulási gyorsaságukban 
lassabbá váló idősebb foglalkoztatottakra 
nézve. 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 47
6 b ajánlás (új)

6b. aktív intézkedésekkel nézzenek szembe 
azzal, hogy a lakosságnak a szabad 
munkaerőpiacon megjelenő kereslet alatti 
képesítéssel rendelkező része strukturális 
okokból tartósan ki fog szorulni a 
munkaerőpiacról; például egy állami 
foglalkoztatási szektor tervszerű 
felépítésével, amely a magánszektorral 
összehasonlítva a termelékenység kisebb 
növekedése és a hozam növelésére 
irányuló kisebb kényszer révén nagyobb 
felszívó képességgel rendelkezik a 
versenyben hátrányos helyzetű emberekre 
nézve; 

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 48
6 a ajánlás (új)

6a. használják a “Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret”-et mint kezelési keretet az 
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alkalmazottak képességeinek felmérésére és 
a megszerzett szakmai tapasztalat 
érvényesítésére;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 49
6 b ajánlás (új)

6b. használják a “Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret”-et az élethosszig tartó 
tanulás és képzés területén megvalósított 
előrelépés értékelésére, az eredmények és az 
előrelépések összehasonlítására régiók 
között, és tagállamok között, valamint az e 
területen bevált gyakorlatok egymás közötti 
cseréjére; 

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 50
6 a ajánlás (új)

6a. vezessenek be regionális értékelési 
rendszereket, amelyek információkat 
szolgáltatnak az alapismeretek, IKT-
ismeretek megszerzésének gyakorlatáról, 
valamint olyan programokról, amelyeket 
illetékes regionális hatóságok és vállalatok 
bonyolítanak le. 

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 51
6 a ajánlás (új)
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6a. regionális vagy nemzeti szintű 
osztályozást vezetnek be, melyek 
információt szolgáltatnak az adott régió 
vagy tagállam képzési szervezetei által elért 
sikerekről, a kulcsfontosságú ismeretek 
megszerzése terén;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Ole Christensen

Módosítás: 52
6 a ajánlás (új)

6a. biztosítsák, hogy folyamatosan 
értékeljék a referenciakerethez kapcsolódó
munkálatokat, és hogy nemzeti, regionális 
és önkormányzati szinten kétévente 
információkat szerezzenek be arra 
vonatkozóan, milyen eredményeket értek el 
a referenciakeret végrehajtásában, 
valamint a referenciakerethez kapcsolódó 
teljesítményértékelésben. 

Or. da

Indoklás

A tagállamokat, és nem a Bizottságot kell felszólítani a referenciakerettel összefüggő munkák 
értékelésére. A szubszidiaritás elvének é a törvényesség elvének megfelelően a tagállamoknak 
folyamatosan értékelniük kell a referenciakeret hatásait.

Módosítás, előterjesztette: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Módosítás: 53
1. szándék

1. hozzájárul a tagállamok oktatási és 
képzési rendszereinek fejlesztésére és az 
ezen ajánlás végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseihez, beleértve a 
„Kulcskompetenciák az élethosszig tartó 
tanuláshoz – Európai referenciakeret” 
referenciaként történő felhasználását a 

1. hozzájárul a tagállamok oktatási és 
képzési rendszereinek fejlesztésére és az 
ezen ajánlás végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseihez olyan módon, hogy 
referenciaként használja a 
„Kulcskompetenciák az élethosszig tartó 
tanuláshoz – Európai referenciakeret” 
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kortársak között megvalósuló tanulás és a 
helyes gyakorlatok cseréjének 
megkönnyítése, valamint az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram kétéves 
jelentései révén a fejlődésnek és az 
előrehaladásról szóló jelentésnek az 
utánkövetése érdekében;

keretrendszert is a kortársak között 
megvalósuló tanuláshoz, valamint a 
politikát megalkotó hatóságok, az oktatási 
intézmények, a munkavállalók és a tanuló 
állampolgárok számára annak érdekében,
hogy megkönnyítsék a helyes gyakorlatok 
cseréjét, valamint, hogy jelentést 
nyújtsanak be az Oktatás és képzés 2010 
munkaprogram kétéves jelentései 
keretében a fejlődésről és az 
előrehaladásról;

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Françoise Castex

Módosítás: 54
3 a szándék (új)

3a. használják a “Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret”-et az európai oktatási és 
képzési rendszerek, valamint képesítési 
rendszerek konvergenciájának 
támogatására, a képesítések kölcsönös 
elismerésének és a szakképzett 
munkavállalók mobilitásának ösztönzése 
érdekében;

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 55
4. szándék

4. felülvizsgálja a „Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret” hatását az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein 
belül, és az ezen ajánlás elfogadását 
követő négy év elteltével jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a szerzett tapasztalatokról és a jövőt érintő 

4. három évvel a jelen ajánlás elfogadását 
követően a tagállamok részéről ellenőrizni 
kell, hogy milyen terjedelemben ültették át 
a jelen ajánlást az egyes tagállamokban, 
és hogy ennek alapján csökkent-e azon 
állampolgárok száma, akik nem 
rendelkeznek a szükséges 
alapismeretekkel és kulcskompetenciával, 
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következtetésekről. továbbá az eredményeket az Európai 
Parlament és Tanács elé kell terjeszteni.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 56
4. szándék

4. felülvizsgálja a „Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret” hatását az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein belül, 
és az ezen ajánlás elfogadását követő négy 
év elteltével jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a szerzett 
tapasztalatokról és a jövőt érintő 
következtetésekről.

4. miután a tagállamok elfogadták az 
ajánlást, három év múlva ellenőrzi, hogy az 
egyes tagállamokban azt milyen mértékben 
valósították meg, és hogy azon 
állampolgárok száma, akik nem 
rendelkeznek szükséges alapismeretekkel és 
kulcsfontosságú tudással csökkent-e, és az 
eredményeket ismerteti az Európai 
Parlamenttel és a Tanáccsal.

Or. fr

Indokolás

Noha a jelentés módosítása egyértelműbbé teszi a szöveget, tanácsosabb egy három éve 
határidőt hagyni a tagállamoknak a megvalósítás ellenőrzése előtt, mivel bizonyos országok 
nemzeti jogba való átültetési sémái hosszabbak.

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 57
4. szándék

4. felülvizsgálja a „Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret” hatását az Oktatás és 
képzés 2010 munkaprogram keretein 
belül, és az ezen ajánlás elfogadását 
követő négy év elteltével jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a szerzett tapasztalatokról és a jövőt érintő 
következtetésekről.

4. felszólítja a tagállamokat, hogy az 
ajánlás elfogadását követően két évvel 
nyújtsanak be megfelelő jelentést a 
Bizottságnak, az Európai Parlamentnek 
és Tanácsnak, amelyben részletezik, hogy 
milyen mértékben ültették át az ajánlást, 
csökkent-e azon állampolgárok száma, 
akiknek igénye van alapismeretekre és 
alapkészségekre, és végül, hogy az ajánlás 
alkalmazása milyen közvetlen hatást 
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gyakorolt a foglalkoztatás szintjére; 

Or. el

Indoklás

A javaslatok alkalmazásának ellenőrzése az egyes tagállamokban terjedjen ki a 
foglalkoztatási helyzetre gyakorolt hatásra is.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Mann

Módosítás: 58
Melléklet, bevezetés, 1. bekezdés

A kompetenciákat itt az adott helyzetben 
megfelelő tudás, készségek és hozzáállás 
ötvözeteként határoztuk meg. A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, 
amelyekre minden egyénnek szüksége van 
a személyes önmegvalósításhoz és 
fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és ahhoz, hogy
munkahelyet találjon. Az alapoktatás és 
szakképzés végére a fiatalokban ki kell 
alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan 
szintjének, amely felvértezi őket a 
felnőttlétre, és ezeket a kompetenciákat az 
élethosszig tartó tanulás részeként egész 
életük során fejleszteniük, gondozniuk és 
frissíteniük kell.

A kompetenciákat itt az adott helyzetben 
megfelelő tudás, készségek és hozzáállás 
ötvözeteként határoztuk meg. A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, 
amelyekre minden egyénnek szüksége van 
a személyes önmegvalósításhoz és 
fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és ahhoz, hogy 
munkahelyet találjon. Az alapoktatás és 
szakképzés végére a emberekben ki kell 
alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan 
szintjének, amely felvértezi őket a 
társadalmi és szakmai életre, és ezeket a 
kompetenciákat az élethosszig tartó tanulás 
részeként egész életük során fejlesztik, 
gondozzák és frissítik.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 59
Melléklet, bevezetés, 1. bekezdés

A kompetenciákat itt az adott helyzetben 
megfelelő tudás, készségek és hozzáállás 
ötvözeteként határoztuk meg.  A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, 
amelyekre minden egyénnek szüksége van a 
személyes önmegvalósításhoz és 

A kompetenciákat itt az adott helyzetben 
megfelelő tudás, készségek és hozzáállás 
ötvözeteként határoztuk meg.  A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, 
amelyekre minden egyénnek szüksége van a 
személyes önmegvalósításhoz és 
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fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és ahhoz, hogy 
munkahelyet találjon. Az alapoktatás és 
szakképzés végére a fiatalokban ki kell 
alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan 
szintjének, amely felvértezi őket a 
felnőttlétre,  és ezeket a kompetenciákat az 
élethosszig tartó tanulás részeként egész 
életük során fejleszteniük, gondozniuk és 
frissíteniük kell. 

fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és ahhoz, hogy 
munkahelyet találjon. Az alapoktatás és 
szakképzés végére a fiatalokban ki kell 
alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan 
szintjének, amely felvértezi őket a 
felnőttlétre és a szakmai életre. Szintén 
fontos az egyéneknél a tehetség és a 
képességek különbözőségének felismerése 
és tiszteletben tartása. Ezeket a 
kompetenciákat az élethosszig tartó tanulás 
részeként egész életük során, minden 
alkalommal, amikor szükséges, 
fejleszteniük, gondozniuk és frissíteniük 
kell. 

Or. fr

Indokolás

A képzésre kedvezmény jár a munkavállaló igényei szerint adott pillanatban.

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 60
Melléklet, bevezetés, 1. bekezdés

A kompetenciákat itt az adott helyzetben 
megfelelő tudás, készségek és hozzáállás 
ötvözeteként határoztuk meg. A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, 
amelyekre minden egyénnek szüksége van 
a személyes önmegvalósításhoz és 
fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és ahhoz, hogy 
munkahelyet találjon. Az alapoktatás és 
szakképzés végére a fiatalokban ki kell 
alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan 
szintjének, amely felvértezi őket a 
felnőttlétre, és ezeket a kompetenciákat az 
élethosszig tartó tanulás részeként egész 
életük során fejleszteniük, gondozniuk és 
frissíteniük kell.

A kompetenciákat itt az adott helyzetben 
megfelelő tudás, készségek és hozzáállás 
ötvözeteként határoztuk meg. A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, 
amelyekre minden egyénnek szüksége van 
a személyes önmegvalósításhoz és 
fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a 
társadalmi beilleszkedéshez és ahhoz, hogy 
munkahelyet találjon. Az alapoktatás és 
szakképzés végére a fiatalokban ki kell 
alakulnia a kulcskompetenciák egy olyan 
szintjének, amely felvértezi őket a 
felnőttlétre, a munkavállalói létre, 
valamint a szociális és ökológiai 
szempontból tudatos, felelősségteljes 
polgári létre, és ezeket a kompetenciákat 
az élethosszig tartó tanulás részeként egész 
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életük során fejleszteniük, gondozniuk és 
frissíteniük kell.

Or. el

Indoklás

A közoktatást és a megfelelő képességeket többek között össze kell kötni azzal, hogy erősítjük 
az állampolgárok tudatosságát kötelezettségeikkel és jogaikkal kapcsolatban. 

Módosítás, előterjesztette: Maria Matsouka

Módosítás: 61
Melléklet, bevezetés, 2. bekezdés

Sok kompetencia részben fedi egymást és 
egymásba fonódik: az egyik területhez 
elengedhetetlenül szükséges elemek 
támogatják a másik terület kompetenciáit. 
A alapkészségek megléte a nyelv, az írás, 
olvasás, számolás és az IKT terén 
elengedhetetlen alapja a tanulásnak, míg a 
tanulás megtanulása támogatást nyújt 
minden tanulási tevékenység számára.
Számos olyan téma van, amely az egész 
keretben alkalmazásra kerül: a kritikus 
gondolkodás, a kreativitás, a 
kezdeményezőkészség, a 
problémamegoldás, a kockázatértékelés, a 
döntéshozatal és az érzelmek kezelése 
építő jellegű szerepet játszik mind a nyolc 
kulcskompetencia esetében.

Sok kompetencia részben fedi egymást és 
egymásba fonódik: az egyik területhez 
elengedhetetlenül szükséges elemek 
támogatják a másik terület kompetenciáit. 
A alapkészségek megléte a nyelv, az írás, 
olvasás, számolás és az IKT terén
elengedhetetlen alapja a tanulásnak, míg a 
tanulás megtanulása támogatást nyújt 
minden tanulási tevékenység számára. 
Számos olyan téma van, amely az egész 
keretben alkalmazásra kerül: a kritikus 
gondolkodás, a kreativitás, a 
kezdeményezőkészség, a részvétel a 
szociális életben, szembesülés az ökológiai 
problémákkal a megfelelő szociális 
tudatossággal, a problémamegoldás, a 
kockázatértékelés, a döntéshozatal és az 
érzelmek kezelése építő jellegű szerepet 
játszik mind a nyolc kulcskompetencia 
esetében.

Or. el

Indoklás

A közoktatást és a megfelelő képességeket többek között össze kell kötni azzal, hogy erősítjük 
az állampolgárok tudatosságát kötelezettségeikkel és jogaikkal kapcsolatban. 
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Módosítás, előterjesztette: Sepp Kusstatscher

Módosítás: 62
Melléklet, bevezetés, 2. bekezdés

Sok kompetencia részben fedi egymást és 
egymásba fonódik: az egyik területhez 
elengedhetetlenül szükséges elemek 
támogatják a másik terület kompetenciáit. 
A alapkészségek megléte a nyelv, az írás, 
olvasás, számolás és az IKT terén 
elengedhetetlen alapja a tanulásnak, míg a 
tanulás megtanulása támogatást nyújt 
minden tanulási tevékenység számára. 
Számos olyan téma van, amely az egész 
keretben alkalmazásra kerül: a kritikus 
gondolkodás, a kreativitás, a 
kezdeményezőkészség, a 
problémamegoldás, a kockázatértékelés, a 
döntéshozatal és az érzelmek kezelése 
építő jellegű szerepet játszik mind a nyolc 
kulcskompetencia esetében. 

Sok kompetencia részben fedi egymást és 
egymásba fonódik: az egyik területhez 
elengedhetetlenül szükséges elemek 
támogatják a másik terület kompetenciáit. 
A alapkészségek megléte a nyelv, az írás, 
olvasás, számolás és az IKT terén 
elengedhetetlen alapja a tanulásnak, míg a 
tanulás megtanulása támogatást nyújt 
minden tanulási tevékenység számára. 
Számos olyan téma van, amely az egész 
keretben alkalmazásra kerül: a kritikus 
gondolkodás, a kreativitás, a 
kezdeményezőkészség, a 
problémamegoldás, a kockázatértékelés, a 
döntéshozatal, öröm a döntéshozatalban, 
terhelthetőség, és az érzelmek kezelése 
építő jellegű szerepet játszik mind a nyolc 
kulcskompetencia esetében.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 63
Melléklet 3. cím A pont 3. bekezdés

A matematika terén a pozitív hozzáállás az 
igazság tiszteletén és azon a törekvésen 
alapszik, hogy a dolgok okát és azok 
érvényességét keressük.

A matematika terén a pozitív hozzáállás
azon a törekvésen alapszik, hogy a dolgok 
okát és azok érvényességét keressük.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 64
Melléklet 6. cím, meghatározás

Meghatározás: Ezek a kompetenciák lefedik Meghatározás: Ezek a kompetenciák lefedik 
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a viselkedés minden olyan formáját, amely 
arra teszi képessé az egyént, hogy hatékony 
és építő módon vegyen részt a társadalmi és 
szakmai életben, különösen az egyre 
sokfélébb társadalomban, továbbá ha 
szükséges, konfliktusokat tudjon megoldani.  
Az állampolgári kompetencia felvértezi az 
egyént, hogy teljes körben részt tudjon venni 
a közügyekben, alapozva a társadalmi és 
politikai koncepciókról és struktúrákról 
meglévő tudására, és arra az 
elkötelezettségre, hogy aktívan és 
demokratikus módon vegyen mindezekben 
részt.

a viselkedés minden olyan formáját, amely 
arra teszi képessé az egyént, hogy hatékony 
és építő módon vegyen részt a társadalmi és 
szakmai életben, különösen az egyre 
sokfélébb társadalomban, továbbá ha 
szükséges, konfliktusokat tudjon megoldani.  
Az állampolgári kompetencia felvértezi az 
egyént, hogy teljes körben részt tudjon venni 
a közügyekben, alapozva a társadalmi és 
politikai koncepciókról és struktúrákról 
meglévő tudására, és arra az 
elkötelezettségre, hogy aktívan és 
demokratikus módon vegyen mindezekben 
részt. Mert az élethosszig tartó tanulás célja 
nem csupán az, hogy képesek legyünk 
alkalmazkodni a változásokhoz, hanem, 
hogy a változásokat aktívan alakítsuk.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Sepp Kusstatscher

Módosítás: 65
Melléklet 6. cím A pont 1. bekezdés

A. A személyi és szociális jólét 
megköveteli annak megértését, ahogyan az 
egyén saját ideális fizikai és mentális 
egészségét biztosítani tudja, ideértve ennek 
a maga és családja számára szolgáló 
forrásként való felismerését, valamint 
annak ismeretét, ahogyan az egészséges 
életvitel mindehhez hozzá tud járulni.  A 
sikeres interperszonális és társadalmi 
részvétel érdekében elengedhetetlen a 
viselkedési szabályok és a különféle 
társadalmakban és környezetben 
általánosan elfogadott magatartás 
megértése (pl. a munkahelyen), valamint az 
egyénnel, csoporttal, munkaszervezettel, 
nemek közti egyenlőséggel, társadalommal 
és kultúrával kapcsolatos alapvető 
koncepciók ismerete. Elengedhetelen az 
európai társadalmak multikulturális és 
társadalmi-gazdasági dimenzióinak, 

A. A személyi és szociális jólét 
megköveteli annak megértését, ahogyan az 
egyén saját ideális fizikai és mentális 
egészségét biztosítani tudja, ideértve ennek 
a maga, a szorosabb szociális környezete
és családja számára szolgáló forrásként 
való felismerését, valamint annak 
ismeretét, ahogyan az egészséges életvitel 
mindehhez hozzá tud járulni.  A sikeres 
interperszonális és társadalmi részvétel 
érdekében elengedhetetlen a viselkedési 
szabályok és a különféle társadalmakban és 
környezetben általánosan elfogadott 
magatartás megértése (pl. a munkahelyen), 
valamint az egyénnel, csoporttal, 
munkaszervezettel, nemek közti 
egyenlőséggel, társadalommal és 
kultúrával kapcsolatos alapvető koncepciók 
ismerete. Elengedhetelen az európai 
társadalmak multikulturális és társadalmi-
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valamint annak megértése, ahogyan a 
nemzeti kulturális identitás kölcsönhatásba 
lép az európai identitással.

gazdasági dimenzióinak, valamint annak 
megértése, ahogyan a nemzeti kulturális 
identitás kölcsönhatásba lép az európai 
identitással.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Proinsias De Rossa

Módosítás: 66
Melléklet 7. cím, meghatározás

Meghatározás: A vállalkozói kompetencia az 
egyén azon képességére utal, hogy 
elképzeléseit meg tudja valósítani. Ide 
tartozik a kreativitás, az innováció és a 
kockázatvállalás, valamint annak képessége, 
hogy az egyén célkitűzései érdekében 
terveket készít és visz véghez. Ez 
mindannyiunk számára támogatást nyújt a 
mindennapok során otthon és a 
társadalomban, az alkalmazottakat segíti a 
munkájuk során, és képessé teszi őket arra, 
hogy megragadják a lehetőségeket, valamint 
képezi az olyan speciálisabb készségek és 
tudás alapját, amelyre a vállalkozóknak a 
társadalmi vagy kereskedelmi 
tevékenységükhöz szükségük van.

Meghatározás: A vállalkozói kompetencia az 
egyén azon képességére utal, hogy 
elképzeléseit meg tudja valósítani. Ide 
tartozik a kreativitás, az innováció és a 
kockázatvállalás, valamint annak képessége, 
hogy az egyén célkitűzései érdekében 
terveket készít és visz véghez. Ez 
mindannyiunk számára támogatást nyújt a 
mindennapok során otthon és a 
társadalomban, az alkalmazottakat segíti a 
munkájuk során, és képessé teszi őket arra, 
hogy megragadják a lehetőségeket, valamint 
képezi az olyan speciálisabb készségek és 
tudás alapját, amelyre azoknak van 
szükségük, akik társadalmi vagy 
kereskedelmi tevékenységet hoznak létre, 
vagy ilyen tevékenységhez járulnak hozzá; 
ezek a készségek kiterjednek az etikai 
értékekkel kapcsolatos tudatosságra és a jó 
vállalatirányítási gyakorlat ösztönzésére is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Proinsias De Rossa

Módosítás: 67
Melléklet 7. cím 1. bekezdés

A szükséges tudás felöleli az elérhető 
lehetőségeket a személyes, szakmai és/vagy 
üzleti tevékenységek esetében, ideértve a 
„szélesebb palettát” érintő olyan kérdéseket, 

A szükséges tudás felöleli az elérhető 
lehetőségeket a személyes, szakmai és/vagy 
üzleti tevékenységek esetében, ideértve a 
„szélesebb palettát” érintő olyan kérdéseket, 
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amelyek az emberek életének és munkájának 
hátterét biztosítják, mint például a gazdaság 
működésének átfogóbb megértése és azok a 
lehetőségek és kihívások, amelyek a 
munkaadóval vagy szervezettel szemben 
merülnek fel. Az egyénnek továbbá 
tudatában kell lennie a vállalkozások etikai 
helyzetének és annak, ahogyan a jó 
érdekében fel lehet őket használni, például a 
tisztességes kereskedelem vagy a szociális 
vállalkozás révén.

amelyek az emberek életének és munkájának 
hátterét biztosítják, mint például a gazdaság 
működésének átfogóbb megértése és azok a 
lehetőségek és kihívások, amelyek a 
munkaadóval vagy szervezettel szemben 
merülnek fel, valamint annak 
szükségessége, hogy az iparban mindkét 
oldal szereplői konstruktívan álljanak 
hozzá a kollektív tárgyalásokhoz. Az 
egyénnek továbbá tudatában kell lennie az
etikai értékeknek és annak, ahogyan a jó 
érdekében fel lehet őket használni, például a 
tisztességes kereskedelem, a jó 
vállalatirányítási gyakorlat vagy a szociális 
vállalkozás révén.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Proinsias De Rossa

Módosítás: 68
Melléklet 7. cím 2. bekezdés

A készségek a proaktív 
projektmenedzsmenthez (ideértve az olyan 
készségeket, mint például a tervezés, 
szervezés, irányítás, vezetés és delegálás, 
elemzés, kommunikálás, tapasztalatok 
kikérdezése, értékelése és feljegyzés) és 
annak képességéhez kapcsolódnak, hogy 
egyénileg és csapatban is képes legyen 
valaki dolgozni. Elengedhetetlen az egyén 
erős és gyenge pontjai megítélésének 
képessége, valamint az a képesség, hogy az 
egyén a kockázatokat értékelni és adott 
esetben vállalni tudja.

A készségek a proaktív 
projektmenedzsmenthez (ideértve az olyan 
készségeket, mint például a tervezés, 
szervezés, irányítás, vezetés és delegálás, 
elemzés, kommunikálás, tapasztalatok 
kikérdezése, értékelése és feljegyzés), a 
hatékony képviselethez és tárgyaláshoz és 
annak képességéhez kapcsolódnak, hogy 
egyénileg és csapatban is képes legyen 
valaki dolgozni. Elengedhetetlen az egyén 
erős és gyenge pontjai megítélésének 
képessége, valamint az a képesség, hogy az 
egyén a kockázatokat értékelni és adott 
esetben vállalni tudja.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 69
Melléklet 8. cím, meghatározás

Meghatározás: Elképzelések, élmények és 
érzések kreatív kifejezése fontosságának 
elismerése a média keretein belül, ideértve 
a zenét, az előadóművészetet, irodalmat és 
a képzőművészetet.

Meghatározás: Elképzelések, élmények és 
érzések kreatív kifejezése fontosságának 
elismerése a média keretein belül, ideértve 
a zenét, az előadóművészetet, irodalmat és 
a képzőművészetet. Képesség az egyén 
művészi kifejezésére és a kulturális 
részvételre.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 70
Melléklet 8. cím 1. bekezdés

A kulturális tudás magában foglalja a fő 
kulturális művek alapvető ismeretét, 
ideértve a népszerű kortárs kultúrát mint az 
emberi történelem fontos részét a nemzeti 
és európai kulturális örökség és a 
világban elfoglalt helyük keretén belül.
Elengedhetetlenül fontos megérteni 
Európa (és az európai országok) kulturális 
és nyelvi sokféleségét, az ennek 
megőrzésére irányuló igényt, és érteni kell 
a közízlés fejlődését, valamint az esztétikai 
tényezők fontosságát a mindennapokban.

A kulturális tudás magában foglalja a fő 
kulturális művek alapvető ismeretét, 
ideértve a népszerű kortárs kultúrát, mint 
az emberi történelem fontos részét. 
Elengedhetetlenül fontos megérteni a 
kulturális és nyelvi sokféleséget Európa 
társadalmain belül (és a világ régióiban), 
valamint az ennek megőrzésére irányuló 
igényt, és az esztétikai tényezők 
fontosságát a mindennapokban.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Jean Marie Beaupuy

Módosítás: 71
Melléklet 8. cím 2. bekezdés

A készségek egyaránt kapcsolódnak a 
tisztelethez és a kifejezéshez:  a média 
sokféle eszköze révén megvalósuló 
önkifejezés az egyén veleszületett 

törölve
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képességeivel, valamint a művek és 
előadások tiszteletével és élvezetével. A 
készségek továbbá magukban foglalják 
annak képességét, hogy az egyén össze 
tudja kapcsolni saját kreatív és kifejező 
nézőpontját mások véleményével, valamint 
hogy fel tudja ismerni azokat a gazdasági 
lehetőségeket, amelyeket kulturális jellegű 
cselekvésben tud megvalósítani.

Or. fr

Indoklás

E bekezdés szemantikus jellegű és a szöveg átfogó értelmezését ronthatja.

Módosítás, előterjesztette: Proinsias De Rossa

Módosítás: 72
Melléklet 8. cím 2. bekezdés

A készségek egyaránt kapcsolódnak a 
tisztelethez és a kifejezéshez: a média 
sokféle eszköze révén megvalósuló 
önkifejezés az egyén veleszületett 
képességeivel, valamint a művek és 
előadások tiszteletével és élvezetével. A 
készségek továbbá magukban foglalják 
annak képességét, hogy az egyén össze tudja 
kapcsolni saját kreatív és kifejező 
nézőpontját mások véleményével, valamint 
hogy fel tudja ismerni azokat a gazdasági 
lehetőségeket, amelyeket kulturális jellegű 
cselekvésben tud megvalósítani.

A készségek egyaránt kapcsolódnak a 
tisztelethez és a kifejezéshez: a média 
sokféle eszköze révén megvalósuló 
önkifejezés az egyén veleszületett 
képességeivel, valamint a művek és 
előadások tiszteletével és élvezetével. A 
készségek továbbá magukban foglalják 
annak képességét, hogy az egyén össze tudja 
kapcsolni saját kreatív és kifejező 
nézőpontját mások véleményével, valamint 
hogy fel tudja ismerni azokat a kreatív 
kifejezési formákat és gazdasági 
lehetőségeket, amelyeket kulturális jellegű 
cselekvésben tud megvalósítani.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Gabriele Zimmer

Módosítás: 73
Melléklet 8. cím 2. bekezdés

A készségek egyaránt kapcsolódnak a A készségek egyaránt kapcsolódnak a 
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tisztelethez és a kifejezéshez: a média 
sokféle eszköze révén megvalósuló 
önkifejezés az egyén veleszületett 
képességeivel, valamint a művek és 
előadások tiszteletével és élvezetével. A 
készségek továbbá magukban foglalják 
annak képességét, hogy az egyén össze 
tudja kapcsolni saját kreatív és kifejező 
nézőpontját mások véleményével, valamint 
hogy fel tudja ismerni azokat a gazdasági 
lehetőségeket, amelyeket kulturális jellegű 
cselekvésben tud megvalósítani.

tisztelethez és a kifejezéshez: a média 
sokféle eszköze révén megvalósuló 
önkifejezés az egyén veleszületett 
képességeivel, valamint a művek és 
előadások tiszteletével és élvezetével. A 
készségek továbbá magukban foglalják 
annak képességét, hogy az egyén össze 
tudja kapcsolni saját kreatív és kifejező 
nézőpontját mások véleményével, és 
amellett képes legyen elfogadni a 
különbségeket.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Proinsias De Rossa

Módosítás: 74
Melléklet 8. cím 3. bekezdés

Az identitás erős érzete az alapja a kulturális 
kifejezés iránti tiszteletnek és nyitott 
megközelítésnek. A pozitív megközelítés 
lefedi továbbá a kreativitást, és az arra való 
hajlamot, hogy a művészi önkifejezés és a 
kulturális élet iránti érdeklődés révén 
finomítsuk esztétikai 
befogadóképességünket.

Az identitás érzete az alapja lehet a 
kulturális kifejezés iránti tiszteletnek és 
nyitott megközelítésnek. A pozitív 
megközelítés lefedi továbbá a kreativitást, és 
az arra való hajlamot, hogy a művészi 
önkifejezés és a kulturális élet iránti 
érdeklődés révén finomítsuk esztétikai 
befogadóképességünket.

Or. en


