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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

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

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

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

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

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

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

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

az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló európai 
parlamenti és tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról
(COM(2005)0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0221)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 149. cikkének (4) bekezdésére 
és 150. cikkének (4) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C6-0375/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

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

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Melléklet, Bevezetés, új szöveg a cím után

Mivel a globalizáció újabb és újabb 
kihívásokkal szembesíti az Európai Uniót, 
minden polgárnak széles területeket 
felölelő kulcskompetenciákra lesz 
szüksége ahhoz, hogy rugalmasan 
alkalmazkodjon a gyorsan változó és 
rendkívül összefonódó világhoz.
Az oktatásnak a duális – társadalmi és 
gazdasági – jellegéből adódóan 
kulcsfontosságú szerepet kell játszania 
annak biztosításában, hogy az európai 
polgárok elsajátítsák azokat a 

  
1 A Hivatalos Lap C sorozatában még nem tették közzé.
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kulcskompetenciákat, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy rugalmasan 
tudjanak alkalmazkodni ezekhez a 
változásokhoz.
Az oktatásnak mindenekelőtt meg kell 
felelnie a tanulók eltérő szükségleteinek, 
mégpedig azáltal, hogy esélyegyenlőséget 
és egyenlő hozzáférést biztosítanak 
azoknak a csoportoknak, amelyeknek a 
személyes, szociális, kulturális és 
gazdasági körülményekre visszavezethető 
oktatásbeli hátrányuk miatt különösen 
szükségük van a támogatásra ahhoz, hogy 
kiteljesíthessék az oktatásukban rejlő 
potenciált; ilyen csoportok a gyenge 
alapkészségekkel rendelkező emberek, az 
iskolából korán kimaradók, a tartós 
munkanélküliek, az idősebb emberek, a 
bevándorlók és a fogyatékkal élők.
Ebben az összefüggésben a javasolt 
referenciakeret fő célkitűzései a 
következők:
1. A tudásalapú társadalomban való 
személyes önmegvalósításhoz, a 
társadalmi kohézióhoz és a 
foglalkoztathatósághoz szükséges 
kulcskompetenciák azonosítása és 
meghatározása.
2. A tagállamok munkájának támogatása 
annak biztosítása terén, hogy az 
alapoktatás és szakképzés végére a 
fiatalokban kialakuljon a 
kulcskompetenciák olyan szintje, amely 
felvértezi őket a felnőtt létre, valamint 
hogy a felnőttek képesek legyenek ezeket a 
kompetenciákat egész életük során 
fejleszteni és frissíteni.
3) Az európai referenciaeszköz, a 
mellékelt Kulcskompetenciák az 
élethosszig tartó tanuláshoz – Európai 
referenciakeret biztosítása a politikák 
megalkotói, az oktatási szolgáltatást 
nyújtók, a munkáltatók és maguk a 
tanulók számára, hogy elősegítsék a 
közösen megállapított célkitűzések 
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nemzeti és európai szintű erőfeszítéseit.
4) A további fellépések keretének 
biztosítása közösségi szinten, mind az 
Oktatás és képzés 2010 munkaprogram, 
mind pedig a közösségi oktatási és képzési 
programok keretein belül.

Módosítás: 2
Melléklet, az „E hivatkozási alap meghatározza a következő kulcskompetenciákat” szöveggel 

kezdődő bekezdés 7. pont

7. Vállalkozói kompetencia, valamint 7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói 
kompetencia;

Módosítás: 3
Melléklet, az „E hivatkozási alap meghatározza a következő kulcskompetenciákat” szöveggel 

kezdődő bekezdés 8. pont

8. Kulturális kifejezőkészség 8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség

Módosítás: 4
Melléklet 6. pont „Interperszonális, interkulturális és szociális kompetencia, valamint 

állampolgári kompetencia”, „Az ehhez a kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen tudás, 
készségek és hozzáállás” cím (A) 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 

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). 
Ugyanilyen fontos az egyénnel, csoporttal, 
munkaszervezettel, nemek közti 
egyenlőséggel és a 
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koncepciók ismerete. Elengedhetetlen az 
európai társadalmak multikulturális és 
társadalmi-gazdasági dimenzióinak, 
valamint annak megértése, ahogyan a 
nemzeti kulturális identitás kölcsönhatásba 
lép az európai identitással.

megkülönböztetésmentességgel, valamint 
a társadalommal és kultúrával kapcsolatos 
alapvető koncepciók ismerete. 
Elengedhetetlen az európai társadalmak 
multikulturális és társadalmi-gazdasági 
dimenzióinak, valamint annak megértése, 
ahogyan a nemzeti kulturális identitás 
kölcsönhatásba lép az európai identitással.

Módosítás: 5
Melléklet 6. pont „Interperszonális, interkulturális és szociális kompetencia, valamint 

állampolgári kompetencia”, „Az ehhez a kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen tudás, 
készségek és hozzáállás” cím (B) bekezdés

B. Az állampolgári kompetencia a 
demokrácia, az állampolgárság és az 
állampolgári jogok ismeretén alapul, 
beleértve azt, ahogyan ezek az Európai 
Unió alapjogi chartájában és a nemzetközi 
nyilatkozatokban kifejezésre jutnak, és 
ahogyan a különféle intézmények ezeket a 
helyi, regionális, nemzeti, európai és 
nemzetközi szinten alkalmazzák. 
Elengedhetetlen a változások fő 
eseményeinek, tendenciáinak és 
szereplőinek ismerete a nemzeti, európai 
és világtörténelemben és napjainkban, 
különös tekintettel az európai 
sokféleségre, amint elengedhetetlen a 
társadalmi és politikai mozgalmak 
céljainak, értékeinek és politikáinak 
ismerete is.

B. Az állampolgári kompetencia a 
demokrácia, az állampolgárság és az 
állampolgári jogok ismeretén alapul, 
beleértve azt, ahogyan ezek az Európai 
Unió alapjogi chartájában és a nemzetközi 
nyilatkozatokban kifejezésre jutnak, és 
ahogyan a különféle intézmények ezeket a 
helyi, regionális, nemzeti, európai és 
nemzetközi szinten alkalmazzák. 
Elengedhetetlen a jelenkori események és 
a nemzeti és európai történelem (ideértve 
az európai integráció folyamatait és 
vívmányait is), valamint a világtörténelem 
fő eseményeinek, tendenciáinak az 
ismerete. Ki kell alakítani az európai 
sokféleséggel és kulturális identitással 
kapcsolatos tudatosságot, valamint a 
társadalmi és politikai mozgalmak 
céljainak, értékeinek és politikáinak 
ismeretét is.

Módosítás: 6
Melléklet 6. pont „Interperszonális, interkulturális és szociális kompetencia, valamint 

állampolgári kompetencia”, „Az ehhez a kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen tudás, 
készségek és hozzáállás” cím (B) bekezdés harmadik albekezdés

A pozitív hozzáállás alapját az emberi 
jogok teljes körű tisztelete teremti meg, 
ideértve az egyenlőséget mint a 
demokráciának, a különféle vallási vagy 

A pozitív hozzáállás alapját az emberi 
jogok teljes körű tisztelete teremti meg, 
ideértve az egyenlőséget mint a 
demokráciának, a különféle vallási vagy 
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etnikai csoportok értékrendszerei közötti 
különbségek tiszteletének és megértésének 
alapját. Felöleli továbbá azon érzés 
kimutatását, hogy valaki egy környékhez, 
országhoz, az EU-hoz, általában 
Európához és a világ (egy részéhez) 
tartozik, valamint annak vágyát, hogy 
valamennyi szinten részt vegyen a 
demokratikus döntéshozatalban. Az alkotó 
részvétel magában foglalja továbbá az
állampolgári tevékenységeket, a társadalmi 
sokféleség és kohézió, valamint a 
fenntartható fejlődés támogatását, és az 
arra való készséget, hogy az egyén tisztelje 
mások értékeit és magánéletét.

etnikai csoportok értékrendszerei közötti 
különbségek tiszteletének és megértésének 
alapját. Felöleli továbbá azon érzés 
kimutatását, hogy valaki egy környékhez, 
országhoz, az EU-hoz, általában 
Európához és a világ (egy részéhez) 
tartozik, valamint annak vágyát, hogy 
valamennyi szinten részt vegyen a 
demokratikus döntéshozatalban. Mindez 
magában foglalja a felelősségérzet 
bemutatását is, valamint azoknak a közös 
értékeknek – például a demokratikus 
elveknek – a látható megértését és 
tiszteletben tartását, amelyek a közösség 
kohéziójának biztosításához szükségesek.
Az alkotó részvétel magában foglalja 
továbbá az állampolgári tevékenységeket, a 
társadalmi sokféleség és kohézió, valamint 
a fenntartható fejlődés támogatását, és az 
arra való készséget, hogy az egyén tisztelje 
mások értékeit és magánéletét.

Módosítás: 7
Melléklet 7. pont, cím

7. Vállalkozói kompetencia 7. Kezdeményezőkészség és vállalkozói 
kompetencia

Módosítás: 8
Melléklet 8. pont, cím

8. Kulturális kifejezőkészség 8. Kulturális tudatosság és kifejezőkészség

Módosítás: 9
Melléklet 8. pont „Az ehhez a kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen tudás, készségek 

és hozzáállás” cím első 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 

A kulturális tudás magában foglalja a 
helyi, nemzeti és európai kulturális 
örökség ismeretét és ezeknek a világban 
elfoglalt helyét. Kiterjed a fő kulturális 
művek alapvető ismeretére, ideértve a 
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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.

népszerű kortárs kultúrát is.
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.
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INDOKOLÁS

A BIZOTTSÁGI JAVASLAT

A megvitatandó ajánlás bemutatja a kulcskompetenciák európai referenciaeszközét, és 
javaslatot tesz arra, hogyan lehet minden európai polgár számára biztosítani az élethosszig 
tartó tanulás révén az e kompetenciákhoz való hozzáférést.

Az ajánlás ezzel hozzájárul a lisszaboni stratégia növekedésre és foglalkoztatásra irányuló 
célkitűzéseinek és különösen az „Oktatás és képzés 2010” című munkaprogram 
megvalósításához.

A lisszaboni folyamat keretében kialakítandó tudásalapú társadalomhoz vezető folyamat 
előfeltétele, hogy a tagállamok felgyorsítsák oktatási és képzési rendszerük reformját, és 
ezáltal elérjék többek között azt, hogy létrehozzák a fiatalok képesítéseinek és 
kompetenciáinak javítására szolgáló európai referenciaszinteket (benchmark).

A kulcskompetenciák európai keretrendszerének létrehozására irányuló javaslat ebből a 
szempontból hasznos gyakorlati eszközként szolgál a tagállamok azon erőfeszítéseinek 
támogatásához, amelyekkel biztosítani kívánják az európai polgárok személyes életében, 
valamint közéleti és szakmai tevékenységében szükséges kulcskompetenciák elsajátítását és 
szinten tartását.

A javasolt referenciakeret a következő nyolc kulcskompetenciát foglalja magában, amelyeket 
valamennyi európainak magáévá kell tennie:

1. Az anyanyelven folytatott kommunikáció
2. Idegen nyelveken folytatott kommunikáció
3. Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki 

tudományok terén
4. Digitális kompetencia
5. A tanulás megtanulása
6. Interperszonális, interkulturális és szociális kompetencia, valamint állampolgári 

kompetencia
7. Vállalkozói kompetencia
8. Kulturális kifejezőkészség

A kulcskompetenciák meghatározásán túl az ajánlás bemutatja, hogy az ezek végrehajtásával 
kapcsolatos döntéseket a legjobban nemzeti, regionális és/vagy helyi szinten lehet meghozni. 
Az ajánlás felhívja a tagállamokat, hogy mindenki számára biztosítsák a kulcskompetenciák 
megszerzését az alapoktatás és szakképzés végére, és az európai referenciaszintek 
tekintetében ösztönzi őket, hogy érdemben kezeljék az oktatás terén fennálló hátrányokat. A 
felnőttek vonatkozásában az ajánlás arra szólít fel, hogy valamennyi fontos partner 
bevonásával hozzanak létre egy átfogó infrastruktúrát.

Az ajánlás a következő egyedi célkitűzéseket fogalmazza meg:
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- A kulcskompetenciák azonosítása és meghatározása.
- A tagállamok munkájának támogatása annak biztosítása terén, hogy az alapoktatás és 

szakképzés végére a fiatalokban kialakuljon a kulcskompetenciák olyan szintje, amely 
felvértezi őket a felnőtt létre.

- Egy európai referenciaeszköz rendelkezésre bocsátása a politikák megalkotói, az oktatási 
szolgáltatást nyújtók, a munkáltatók és maguk a tanulók számára.

- A további fellépések keretének biztosítása közösségi szinten.

A célok megvalósítása érdekében az ajánlás a következő konkrét intézkedéseket javasolja a 
nemzeti reformok támogatásához:

- a kortársak között megvalósuló tanulás, a helyes gyakorlatok cseréje és az előrehaladásról 
szóló jelentés a kétéves jelentések keretein belül;

- a tárgy szempontjából fontos projektek támogatása a közösségi oktatási és képzési 
programok révén;

- a kulcskompetenciák közös értelmezésének és a foglalkoztatáshoz és szociális 
politikákhoz való kapcsolatának elősegítése;

- partnerkapcsolatok támogatása a szociális partnerekkel és más, a tárgy szempontjából 
jelentős szervezetekkel.

A javaslatnak nincs közösségi költségvetési vonzata.

AZ ELŐADÓ MEGJEGYZÉSEI ÉS MÓDOSÍTÁSAI

Az előadó támogatja a jelenlegi bizottsági javaslatot, amely hozzájárul az újonnan életre 
hívott lisszaboni stratégia stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához, és különleges 
jelentőséggel bír az egész életen át tartó tanulás szempontjából.

Az előadó ebben az összefüggésben elsősorban az oktatásba, képzésbe és készségfejlesztésbe 
való fokozott befektetések szükségességét hangsúlyozza.

Az előadó pozitív fejleménynek tekinti a kulcskompetenciák európai referenciakeretének 
megteremtését, amely eszközként szolgál az európai polgároknak a tudásalapú társadalom 
változó munkaerőpiacához való alkalmazkodásban.

Az előadó különösen azt emeli ki, hogy valamennyi európai polgárnak, köztük a különleges 
szükségletekkel rendelkező embereknek is (az iskolából korán kimaradók, fogyatékkal élők, 
tartós munkanélküliek, az idősebb emberek és a gyenge alapkészségekkel rendelkező 
emberek) valós lehetőséget kell teremteni az alapkészségek elsajátítására.
Az előadó ebben a szellemben terjesztette elő módosítását, és pozitívan értékeli, hogy a 
javaslat 2. pontja azt ajánlja a tagállamoknak, hogy hozzanak megfelelő intézkedéseket 
azoknak az érdekében, akiknek személyes, szociális, kulturális vagy gazdasági körülményeik 
miatti oktatási hátrányuk révén különleges támogatásra van szükségük ahhoz, hogy tanulási 
képességeiket kiaknázhassák.
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Az előadó javasolja a melléklet bevezetésének bővítését, többek között a referenciaeszköz 
célkitűzéseinek felsorolásával.

Ezen túlmenően a következő módosításokat javasolja a mellékletben meghatározott 
kulcskompetenciákkal kapcsolatban:

- 6. kulcskompetencia: A módosítás pontosítja az állampolgári kompetenciához 
elengedhetetlen tudás és a hozzáállás meghatározását, és ezzel kapcsolatban kiemeli az 
európai dimenzió fontosságát, amely Európa és az európai integrációs folyamat 
történetének ismeretéhez, valamint az európai kulturális identitás és a közös európai 
értékek tudatához kapcsolódik.

- 7. kulcskompetencia: Az előadó hangsúlyozza a kezdeményezőkészség mint 
kulcskompetencia jelentőségét, és javasolja a kulcskompetencia megnevezésének ilyen 
értelmű kiegészítését.

- 8. kulcskompetencia: Az előadó javasolja, hogy a kulcskompetencia megnevezését és 
meghatározását bővítsék a „kulturális tudatosság” kiegészítő dimenziójával.

Továbbá az előadó véleménye szerint a továbbképzés és a foglalkoztathatóság elősegítése 
érdekében az egész életen át tartó tanuláson keresztül nem csak a kulcskompetenciák
elsajátítását, hanem azok továbbfejlesztését és szinten tartását is intenzíven támogatni kell.

Az előadó üdvözli, hogy a javaslat támogatja az egész életen át tartó tanulásra és a tagállamok 
oktatási és képzési rendszereire irányuló nemzeti stratégiákat, és ezáltal ösztönzi a tantervi 
reformot, valamint az egységes felnőttképzési és -továbbképzési kínálat megteremtését.

Az előadó véleménye szerint a javaslatnak figyelembe kell vennie a koncepciónak a többi 
európai programra és kezdeményezésre gyakorolt hatását, mint amilyen az egész életen át 
tartó tanulásra vonatkozó integrált cselekvési program vagy az Európai Képesítési Keret.

Ezenkívül részletekbe menően meg kell vizsgálni az egyes kompetenciák elsajátításának 
hatásait, például abban az értelemben, hogy mi is az egyes kompetenciák mindenkori célja, és 
ez milyen következményekkel jár az egyes személyek társadalmi életben betöltött szerepére 
és szakmai pályafutására.

Az előadó a kulcskompetenciákkal kapcsolatban javasolt európai referenciakeret gyors 
bevezetése mellett emel szót.


