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SHORT JUSTIFICATION

The draftsperson welcomes the Commission’s initiative in proposing a programme in the field 
of lifelong education and training bringing together all existing programmes, to help in the 
development of an advanced knowledge-based society that gives the possibilities to reach the 
Lisbon targets. The education system is faced with major challenges. Demographic 
development, the ageing of the labour force and simultaneous efforts to raise the level of 
employment.

The position of women in the labour market is linked to the position of  women in the 
education and training system. There are still major differences between men and women in 
the labour market such as pay gap, which is often a result of the inequalities that exist in 
education and training systems in Europe. Over 60 % of the new jobs created between 1995 
and 2000 were in the high-tech sector. Women are underrepresented in areas such as research 
and technology that play an important role in creating a competitive and dynamic knowledge-
based economy following the Lisbon target. Strategies should be developed to increase the 
participation and presence of women at all levels of education in this area. Statistics within 
scientific field such as funding for research or the representation by women in universities and 
research centres should be kept and seggregated by gender in order to find efficient means to 
create equal opportunities for men and women in the education and training systems in 
Europe.

Equal access to education 

Education and training reach out citizens directly and for many of the citizens participating in 
the programme, this is one of the first time they are in contact with the European Union, with 
a member state or a candidate country. To go abroad for studying or training is an excellent 
way of learning another language and culture and the programme gives people an 
understanding of the diversity of the European Union and its neighbours. Therefore, a 
programme in the field of lifelong education and training bringing together all existing 
programmes is not only important for ensuring economic growth but also more importantly, it 
is necessary for the integration within the European Union. 

The programme should be accessible for all people and pay special attention to groups that are 
underrepresented in education and training. The programme shall enable the network of 
national agencies to target groups that faces particular difficulties accessing education and 
training; learners with special needs, disabled, immigrants and those living below the poverty 
threshold. Too often, the level of education is inherited from parents to children and one of 
the main objectives must be to stimulate education and training independently of the social 
background. Language is the key to integrate into a new society. The draftsperson would like 
to remind the member states to acknowledge the important link between language learning 
and integration into a new society and calls on the member states to improve the language 
education provided for immigrants

The promotion of European language skills is a goal that requires attention. The meeting of 
the European Council in Barcelona 2002 set the objective of teaching at least two foreign 
languages from a very early age.
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Geographically disadvantaged areas need more support. Equality between regions should be 
enhanced. Education and research should be developed with focus on supporting the strengths 
and specific characteristics of the regions.

Flexible forms of education

The draftsperson calls on the Member States to look into the various forms of education that 
are available in the country, in view of finding education and training systems that fits a 
modern society. In order to create possibilities for all categories of people to have access to 
education, it is very important to bear in mind that a majority of the part-time workers in 
European Union are women. It is therefore important, especially for women, that there are 
possibilities for e-learning and part-time studies.  

Participation of third countries

The programme is opened to the participation of third countries and the draftsperson would 
like to draw the attention to the importance of this possibility for the future of the European 
Union. It is a win win situation when countries like Turkey or countries of Western Balkans 
can benefit from such a pre-accession strategy and it is a great opportunity for citizens of the 
European Union to be able to participate in education and training programmes outside EU-
25. The draftsperson urges the Commission and member states to ensure that participation of 
the third countries are fully carried out.

MÓDOSÍTÁSOK

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

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
7a. preambulumbekezdés (új)

(7a) Egy fejlett tudásalapú társadalom az 
alapja a nagyobb növekedésnek és a 
foglalkoztatásnak. Az oktatás és képzés az 
Európai Unió prioritásait képezik a 
lisszaboni célkitűzések megvalósításának 
érdekében.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás: 2
13a. preambulumbekezdés (új)

(13a) A  férfiak és nők közötti egyenlő 
bánásmód elvének a munkavállalás, a 
szakképzés, az előmenetel és a 
munkakörülmények terén történő 
végrehajtásáról szóló 76/207/EGK tanácsi 
irányelvet* módosító 2002. szeptember 23-i 
2002/73/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv magába foglalja a pályaorientáció 
valamennyi fajtájához és szintjéhez való 
hozzáférés szükségét.

* HL L 269., 2002.10.5., 15.o.

Módosítás: 3
16a. preambulumbekezdés (új)

(16a) Az oktatás és képzés területén való 
nemzetek feletti együttműködés és fokozott 
mobilitás megvalósításának folytatása 
hozzájárul az Európai Unión belüli oktatás 
és képzés minőségének javításához. 

Módosítás: 4
17a. preambulumbekezdés (új)

(17a) Tekintettel arra, hogy a lisszaboni 
célkitűzések szerint 2010-ig a nők 
foglalkoztatási arányának meg kell 
haladnia a 60%-ot, valamint arra, hogy a 
munkaerőpiacon belüli szegregáció 
továbbra is magas, meg kell könnyíteni a 
nők számára az élethosszig tartó tanulást, 
különös tekintettel az informatikai 
képzésre, továbbá elő kell segíteni a nők 
részvételét az oktatás és képzés valamennyi 
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szintjén.  

Módosítás: 5
26a. preambulumbekezdés (új)

(26a) Külön figyelmet kell szentelni  az 
európai oktatási és képzési rendszerben 
alulreprezentált csoportoknak. 

Módosítás: 6
1. cikk (2) bekezdés 

Az integrált program általános célkitűzése, 
hogy az egész életen át tartó tanulás révén 
hozzájáruljon a Közösség mint fenntartható 
gazdasági fejlődést mutató, több és jobb 
munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi 
kohézióval rendelkező, fejlett, tudás alapú 
társadalom fejlesztéséhez, biztosítva 
mindeközben a környezet helyes védelmét a 
jövő generációk számára. Különösen elő 
kívánja segíteni a Közösségen belüli oktatási 
és képzési rendszerek közötti kölcsönös 
cserét, együttműködést és mobilitást, hogy e 
rendszerek világszínvonalúvá válhassanak.

Az integrált program általános célkitűzése, 
hogy az egész életen át tartó tanulás révén 
hozzájáruljon a Közösség mint fenntartható 
gazdasági fejlődést mutató, több és jobb 
munkahellyel és nagyobb fokú társadalmi 
kohézióval rendelkező, fejlett, tudás alapú 
társadalom fejlesztéséhez, külön figyelmet 
szentelve az esélyegyenlőség szempontjának 
figyelembe vételére az oktatási és képzési 
rendszer valamennyi formájában és 
szintjén biztosítva mindeközben a környezet 
helyes védelmét a jövő generációk számára. 
Különösen elő kívánja segíteni a 
Közösségen belüli oktatási és képzési 
rendszerek közötti kölcsönös cserét, 
együttműködést és mobilitást, hogy e 
rendszerek világszínvonalúvá válhassanak.

Módosítás: 7
1. cikk (3) bekezdés ca) pont (új)

(ca)  mindenki számára lehetőséget 
biztosítani az élethosszig tartó tanuláshoz 
és intézkedéseket hozni a leghátrányosabb 
helyzetben lévő személyek – egyedülálló 
szülők, bevándorlók, a távoli területeken 
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vagy szegénységben élő nők és férfiak  –
érdekében 

Módosítás: 8
1. cikk (3) bekezdés e) pont  

(e) hozzájárulni valamennyi korosztály 
fokozott részvételéhez az egész életen át 
tartó tanulásban;

(e) hozzájárulni valamennyi korosztály 
fokozott részvételéhez az egész életen át 
tartó tanulásban és külön figyelmet szentelni  
az európai oktatási és képzési rendszerben 
alulreprezentált csoportoknak;

Módosítás: 9
1. cikk (3) bekezdés f) pont

(f) támogatni a nyelvtanulást és a nyelvi 
sokszínűséget;

(f) támogatni a nyelvtanulást és a nyelvek 
használatát a nyelvi sokszínűség biztosítása 
érdekében;

Módosítás: 10
1. cikk (3) bekezdés i) pont

(i) kiaknázni az eredményeket, az innovatív 
termékeket és folyamatokat, és kicserélni a 
helyes gyakorlatokat az integrált program 
alá tartozó területeken.

(i) kiaknázni az eredményeket, az innovatív 
termékeket és folyamatokat, és kicserélni a 
helyes gyakorlatokat az integrált program 
alá tartozó területeken az oktatás 
minőségének javítása érdekében a legjobb 
gyakorlat meghatározása által.

Módosítás: 11
1. cikk (3) bekezdés ia) pont (új)

(ia) biztosítani a nemek közötti 
esélyegyenlőséget és a férfiak és nők teljes 
bevonását valamennyi európai oktatási és 
képzési terület tekintetében.
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Módosítás: 12
6. cikk (2) bekezdés vi a) pont (új)

(via) a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos ismereteket kell szerezniük és 
meg kell tenniük minden szükséges lépést a 
nemek közötti egyenlőség érvényesítésére 
munkájuk során;

Módosítás: 13
18. cikk c) pont

(c) egy második idegen nyelv tanulásának 
ösztönzése;

(c) idegen nyelvek tanulásának ösztönzése;


