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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákra 
vonatkozó bizottsági javaslatot. 

Az oktatást valamennyi polgár számára hozzáférhetővé kell tenni.  Senkit sem sújthat neme, 
kora, pénzügyi helyzete, nemzetisége vagy etnikai származása, lakóhelye, anyanyelve vagy 
fizikai állapota alapján megkülönböztetés. Ebből az okból külön figyelmet kell szentelnünk a 
középkorú nők és a tizenéves fiúk helyzetének. Az ismeretek, az oktatás és az élethosszig 
tartó tanulás színvonala összefügg az adott személy munkaerőpiaci helyzetével. Különösen az 
új tagállamokban probléma a középkorú és annál idősebb nők képzésének hiánya és 
munkanélküliségük. A vélemény előadója felfigyelt arra a tényre, hogy Európában egyre több 
fiú hagyja abba tanulmányait az oktatás kötelező szakasza után. A fiúkat ösztönözni kell, 
hogy szakmát tanuljanak vagy felső középfokú tanulmányokat folytassanak Ugyanakkor a 
lányok számára az oktatás minden szintjén egyenlő lehetőségeket kell biztosítani az általános 
iskolai tanulmányoktól az egyetemi szintig és a munkahelyeken. A vélemény előadója 
hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottság által javasolt kulcskompetenciákat olyan készségek 
és képességek csoportjának kell tekinteni, amelyek elsajátítására az emberek egész életükön át 
törekednek.  Azt is tudomásul kell venni, hogy az emberek egymástól különböznek és 
különböző képességekkel és adottságokkal rendelkeznek. Az előadó hangsúlyozza azt is, 
hogy egy munkahely megszerzésének célja ösztönöz leginkább tanulásra. Néhány 
tagországban a munkanélküliség aránya még mindig nagyon magas és az akadémikus jellegű 
oktatás nem garantálja az elhelyezkedést. 

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
(4) preambulumbekezdés

(4) 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 

(4) A Közösség foglalkoztatás terén elért 
eredményének javítása terén, tekintetbe véve 
azt a lisszaboni célt, amely szerint el kell 
érni az EU-ban az átlag 70%-os, a nők 
esetében legalább 60%-os foglalkoztatási 
arányt, a 2003. márciusi és a 2003. 
decemberi Európai Tanács komoly 
elkötelezettséget mutatott a nemek 
egyjogúsága és az egyenlő esélyek iránt és

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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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;

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;

Módosítás: 2
1. cikk

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 azokat az eszközöket, amelyekkel 
a kulcskompetenciákat olyan szintre 
fejleszthetik, amely felkészíti őket a felnőtt 
létre, és amely a további tanulás és szakmai 
pályafutás alapját képezi; a társadalmi 
meghatározottságú nemi sztereotípiák 
megszüntetésével erősítse az élethosszig 
tartó tanulás hozzájárulását a személyes 
kiteljesedéshez, a társadalmi kohézióhoz, az 
aktív állampolgársághoz és a nemek 
egyenjogúságához;

Módosítás: 3
2. cikk

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 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; támogassák a 
fiatal nők előtt álló pályaválasztási 
lehetőségek változatosabbá tételét külön 
figyelmet szentelve a női hallgatók alacsony 
számának a természettudományos, ipari és 
mérnöki területeken beleértve az
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információs társadalmi technológiát és a 
veszélyt, hogy a nőket ezeken a területeken 
nem alkalmazzák;

Módosítás: 4
3. cikk

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 kulcskompetenciákat, és 
fordítsanak különös figyelmet azokra a 
célcsoportokra, amelyeket a nemzeti, 
regionális és/vagy helyi vonatkozásban 
prioritásként határoztak meg; segítsék elő a 
nők és a férfiak közötti egyenlőséget úgy, 
hogy a nők számára megkönnyítik az 
élethosszig tartó tanuláshoz való 
hozzáférést és javítják a nők munkaerőpiaci 
részvételét;

Módosítás: 5
4. cikk

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;
garantálják, hogy a nemek közötti 
esélyegyenlőség általános érvényesítését az 
oktatás és a képzés minden szektorában
végrehajtják;

Módosítás: 6
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 

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. A 
kulcskompetenciákat úgy kell tekinteni, 
mint a szükséges készségekre és 
képességekre vonatkozó iránymutatásokat 
korunk társadalmában. Nem lehetséges 
valamennyi említett készséget tökéletesen 
elsajátítani az alapfokú oktatás végére.
Éppen ellenkezőleg, a fiataloknak e 
készségek alapjait kell megszerezniük és az 
élethosszig tartó tanulás folyamatában kell
továbbfejleszteniük, frissíteniük és 
fenntartaniuk. Fontos az emberek 
sokféleségének és képességeik és 
adottságaik különbözőségének megértése és 
tiszteletben tartása is.

Módosítás: 7
Melléklet, Kulcskompetenciák, 6. pont, A. rész, második bekezdés

E kompetencia alapját az a készség képezi, 
hogy építő módon tudunk kommunikálni 
különféle környezetekben, különféle 
nézőpontokat tudunk kifejezni és megérteni, 
bizalmat keltő módon tudunk tárgyalni és 
képesek vagyunk az együttérzésre. Az 
egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a 
frusztrációt, és építő módon kell ezeket 
kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget 
kell tudnia tenni a személyes és a szakmai 
szféra között.

E kompetencia alapját az a készség képezi, 
hogy építő módon tudunk kommunikálni 
különféle környezetekben, toleránsak 
tudunk lenni, különféle nézőpontokat 
tudunk kifejezni és megérteni, bizalmat keltő 
módon tudunk tárgyalni és képesek vagyunk 
az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell 
kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építő 
módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, 
továbbá különbséget kell tudnia tenni a 
személyes és a szakmai szféra között.

Indokolás

Ami az interperszonális, az interkulturális és a szociális kompetenciát, valamint az 
állampolgári kompetenciát illeti, a tolerancia az egyik legalapvetőbb idetartozó készség. A 
nemekre vonatkozó, valamint a különböző kulturális, szexuális, vallási és etnikai csoportok 
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iránti toleráns magatartás fontosabb, mint az általános megértés.


