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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság a kulcskompetenciák európai referenciakeretére tesz javaslatot, és 
ismerteti, hogy az élethosszig tartó tanulás segítségével miként lehet biztosítani az EU 
polgárai számára az ezekhez a kompetenciákhoz való hozzáférést – mindenekelőtt az alapvető 
készségek elsajátítására és naprakésszé tételére való tekintettel.

A vélemény előadója üdvözli ezt a kezdeményezést. Tekintettel a piacok fokozódó 
globalizációjára, valamint a tudásalapú gazdasággal és társadalommal kapcsolatos 
paradigmaváltásra a kulcskompetenciák erősítésére való törekvés különös jelentőséggel bír. 
Az európai munkavállalók nemzetközi versenyképességét erősíteni és biztosítani kell.

Ebben az összefüggésben a következő célkitűzéseket kell teljesíteni:

• A kulcskompetenciákat azonosítani kell és meg kell őket határozni.

• A tagállamok munkáját támogatni kell annak érdekében, hogy a fiatalok és a felnőttek 
elegendő kulcskompetenciákkal rendelkezzenek és tökéletesíteni tudják.

• Az európai referenciakeretet a döntéshozók, az oktatásszervezők, a munkaadók és a 
tanulók rendelkezésére kell bocsátani.  Ezáltal kell alapot teremteni a további, közösségi 
szintű cselekvéseknek.

A vélemény előadója támogatja a kulcskompetenciák Bizottság által elvégzett felosztását és 
meghatározását. Az európai referenciakeret a következő kulcskompetenciákra terjed ki: 1. 
Anyanyelvi kompetencia; 2. Idegen nyelvi kompetencia; 3. Matematikai kompetencia, 
valamint alapvető természettudományi és műszaki kompetencia; 4. Számítástechnikai 
kompetencia; 5. Tanulási kompetencia; 6. Interperszonális, interkulturális és szociális 
kompetencia, valamint állampolgári kompetencia; 7. Vállalkozói kompetencia; 8. Kulturális 
kompetencia.

Az előadó azonban kritikusan szemléli a következőket:

• A hátrányos helyzetű emberekre alig fordítanak figyelmet. Ők a hiányzó alapvető 
készségek és kulcskompetenciák miatt gyakran nincsenek abban a helyzetben, hogy 
önállóan sajátítsanak el új tudást. Ezen csoportok számára a tagállamoknak személyre 
szabott ajánlatokat kellene tenniük, amelyek nem csak az általános tudásbeli 
hiányosságokat dolgozzák le, hanem ezenkívül célzottan adnak át kulcskompetenciákat. 
A hátrányos helyzetű emberek szakmai sikere szempontjából nagy jelentőséggel bír a 
kulcskompetenciák megszerzése;

• Különösen a fiatal migránsokat kellene jobban támogatni. Az ő frusztrációjuknak, 
amely erőszak formájában is kifejezésre jut, egyebek között egy fontos oka van: a 
fiatalok a hiányzó alapvető készségek és kulcskompetenciák miatt nem tudnak 
eredményesen részt venni az iskolai és szakmai oktatásban. Ez gyakran hiányos 
öntudathoz, munkanélküliséghez és a perspektívák hiányához vezet.
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• A szülőknek, az oktatásért felelős személyeknek és a nyilvánosságnak nem adtak 
eszközöket az eredményes oktatási intézmények azonosításához. Az oktatási 
intézmények (különösen az iskolák) rangsorolása iránt fokozódik az érdeklődés a 
tagállamokban. A regionális rangsorok, amelyek kifejezetten a kulcskompetenciák 
átadására vonatkoznak, tartósan hozzá tudnának járulni az oktatás színvonalának 
javításához a tagállamokban és az EU-ban.

• Az állami és a magán oktatási intézményeknek a kulcskompetenciák elsajátítása, 
megőrzése és fejlesztése során történő szerepvállalása aligha fog sikereket elérni, ha a 
célcsoportban nem tudatosult a saját felelősség gondolata.

• Az ajánlás eddig négyéves jelentéstételi kötelezettséget ír elő. Az előadó számára ez 
túl hosszúnak tűnik ahhoz, hogy az oktatás és a munka gyorsan változó világának 
követelményeire gyorsan és korszerűen reagálni lehessen.

MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociális 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
(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 

(13) Ezen ajánlás célkitűzése azáltal 
hozzájárulni a minőségi, jövőorientált
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 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



PA\604004HU.doc PE 370.195v01-005/9PA\604004HU.

HU

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,

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,

Módosítás: 2
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 alapoktatás és 
szakképzés valamennyi fiatal számára, és a 
migránsok számára is felkínálja azokat az 
eszközöket, amelyekkel
kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amelyre a felnőtt életükben és 
a szakmai pályafutásuk során szükségük
van, és amely a további tanulás megfelelő
alapját képezi;

Módosítás: 3
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; Ez különösen 
azokra a fiatal migránsokra vonatkozik, 
akik az oktatásban és a továbbképzésben 
való eredményes részvételhez szükséges 
alapvető képességekkel és 
kulcskompetenciákkal nem rendelkeznek, 
és akiknek a frusztrációja erőszakban 
nyilvánul meg;

Módosítás: 4
4. ajánlás
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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;

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 és 
kompetenciáit;

Módosítás: 5
4a. ajánlás (új)

4a. biztosítsák, hogy az oktatás és képzés 
területén valamennyi intézkedés és 
megteremtendő lehetőség keretében 
különösen a hátrányos helyzetű emberek, 
például a fogyatékkal élők, a hosszú ideje 
munkanélküliek, az idősek, a nők, az 
iskolát félbehagyók és a csekély alapvető 
készségekkel rendelkező emberek 
szükségleteit vegyék figyelembe;

Módosítás: 6
4b. ajánlás (új)

4b. biztosítsák, hogy az állami, szabad és 
vállalkozói képzés intézkedései mellett az 
érintett polgárokban nőjön a saját 
kompetenciák elsajátításának, 
megőrzésének és fejlesztésének 
felelősségére irányuló felelősségtudat;

Módosítás: 7
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 szakképzési lehetőségek 
koherenciáját a foglalkoztatási és szociális 
politikákhoz való szoros kapcsolatok és a 
szociális partnerekkel és más érdekeltekkel 
folytatott együttműködés révén;
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Módosítás: 8
6a. ajánlás (új)

6a. regionális rangsorok bevezetése, 
amelyek arról tájékoztatnak, hogy az adott 
régió oktatási intézményei a 
kulcskompetenciák közvetítése terén milyen 
eredményeket érnek el.

Módosítás: 9
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 
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;

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 
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, valamint az esetleges 
ellentmondások feltárása érdekében;

Módosítás: 10
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. ezen ajánlás tagállamok általi elfogadását 
követő két év elteltével felteszi a kérdést, 
hogy a tagállamokban milyen mértékben 
hajtották végre ezt az ajánlást, és hogy 
ennek következtében csökkent-e azon 
polgárok száma, akik nem rendelkeznek a 
szükséges alapvető ismeretekkel és 
kulcskompetenciákkal, valamint az 
eredményeket az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjeszti.

Módosítás: 11
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Melléklet, Bevezetés első 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 felnőtt 
életre és a szakmai pályafutásra, és ezeket a 
kompetenciákat az élethosszig tartó tanulás 
részeként egész életük során fejleszteniük, 
gondozniuk és frissíteniük kell.

Módosítás: 12
Melléklet, Bevezetés második 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, a döntéshozatalra való 
készség és az érzelmek kezelése építő jellegű 
szerepet játszik mind a nyolc 
kulcskompetencia esetében.

Módosítás: 13
Melléklet, 8. cím második 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, valamint 
hogy fel tudja ismerni azokat a társadalmi 
és gazdasági lehetőségeket, amelyeket 
kulturális jellegű cselekvésben tud 
megvalósítani.
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