
P6_TA(2006)0364

Európai mobilitásminőségi alapokmány (oktatás és képzés) ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transz-
nacionális mobilitásról: Az Európai Mobilitásminőségi Alapokmányról szóló európai parlamenti és

tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról (COM(2005)0450 – C6-0291/2005 – 2005/0179(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára
(COM(2005)0450) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 149. cikkének (4) bekezdésére, valamint
150. cikkének (4) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek
(C6-0291/2005),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véle-
ményére (A6-0255/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

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

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TC1-COD(2005)0179

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. szeptember 26-án került elfogadásra
a Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: az európai mobilitásmi-

nőségi chartáról szóló európai parlamenti és tanácsi ajánlás elfogadására tekintettel

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 149. cikke (4) bekezdésére és
150. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3),

(1) HL C 88., 2006.4.11., 20. o.
(2) HL C 206., 2006.8.29., 40. o.
(3) Az Európai Parlament 2006. szeptember 26-i álláspontja.
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mivel:

(1) Az oktatás és képzés terén megvalósuló mobilitás szerves részét képezi a személyek szabad mozgá-
sának, amely a Szerződés által védett alapszabadság, és egyik fő célkitűzése az Európai Unió által az
oktatás és képzés terén folytatott tevékenységnek, amely a közös értékeken és a sokféleség tiszteletben
tartásán alapul. A mobilitás nélkülözhetetlen eszköze az egész életen át tartó tanulás valódi európai
térsége megteremtésének, a foglalkoztatottság előmozdításának és a szegénység csökkentésének, vala-
mint az aktív európai polgárság támogatásának.

(2) A mobilitás közelebb hozza egymáshoz a polgárokat és javítja a kölcsönös megértést. Előmozdítja a
szolidaritást, az eszmecserét és az Európát alkotó különböző kultúrák jobb megismerését; így a mobi-
litás előmozdítja a gazdasági, társadalmi és regionális kohéziót.

(3) Az oktatási és képzési célú európai mobilitás és cseretevékenység fokozása, valamint a munkavállalók
mobilitásának 2006-os európai évéhez hasonló események kulcsfontosságú szerepet játszanak annak
a lisszaboni célkitűzésnek a megvalósításában, hogy Európa 2010-re a leginnovatívabb és legverseny-
képesebb tudásalapú gazdasággá váljon.

(4) Az oktatási és képzési célú mobilitás EU-n belüli jobb keretfeltételeinek megteremtése elő fogja segí-
teni a tagállamokban a munkahelyteremtés, a fenntartható fejlődés, valamint a kutatás és innováció
szempontjából elsődleges jelentőségű tudásalapú gazdaság megvalósításához való hozzájárulást.

(5) Az európai oktatási és képzési rendszerek minőségének és eredményességének javítása érdekében az
EU-n belüli mobilitás fokozott támogatására van szükség valamennyi érdekelt fél részéről, beleértve a
hatóságokat is.

(6) A tanulók, szakképzésben részt vevők, önkéntesek, tanárok és oktatók Közösségen belüli mobilitásá-
ról szóló, 2001. július 10-i 2001/613/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás (1) volt az első olyan
ajánlás, melynek célja a mobilitást ösztönző közösségi fellépés elősegítése volt.

(7) A Bizottság által azon ajánlás III. pontjának a) alpontjával összhangban felállított szakértői csoport
munkája és az ajánlást követő első jelentés kimutatta ugyan, hogy az oktatási és képzési célú mobi-
litás tekintetében mind nemzeti, mind európai szinten haladás figyelhető meg, de arra is rámutatott,
hogy nemcsak a mobilitás mennyiségi fokozására kell összpontosítani, hanem mindenekelőtt annak
minőségén kell javítani.

(8) Ezt a célt egyebek között egy ajánlás formájában megfogalmazott mobilitásminőségi charta elfogadá-
sával lehet ösztönözni, mely önkéntes alapon követendő elveket állapít meg ezen a területen.

(9) Az európai mobilitásminőségi chartának (a továbbiakban: a charta) figyelembe kell vennie a fogyaték-
kal élő emberek sajátos szükségleteit és a hátrányos helyzetű csoportokat is.

(10) A chartának segítséget kell nyújtania a tanulmányi cserék számának növeléséhez, az oktatási vagy
képzési időszakok, illetve a címek és diplomák elismerésének megkönnyítéséhez, valamint ahhoz,
hogy az együttműködés javítása és erősítése érdekében kölcsönös bizalom alakuljon ki az illetékes
hatóságok, szervezetek és a mobilitásban érintett valamennyi érdekelt fél között. Figyelmet kell fordí-
tani a kölcsönök, ösztöndíjak és szociális biztonsági juttatások átutalhatóságára.

(11) A charta célja az, hogy kiegészítse, nem pedig hogy helyettesítse az Erasmus Iránytű egyes rendelke-
zéseit.

(12) A hatóságok valamennyi diák és képzésben részt vevő személy, származási és befogadó ország mobi-
litásban érintett hatóságai, szervezetei vagy más érdekelt felek számára könnyen és a címzettek saját
nyelvén hozzáférhetővé teszik a chartát, amelyet alapvető referenciadokumentumként kell kezelni.

(1) HL L 215., 2001.8.9., 30. o.
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(13) A külföldi tartózkodás haszna nagyban függ a gyakorlati intézkedések minőségétől: a tájékoztatástól,
az előkészítéstől, támogatástól, és a résztvevők által a tanulmányok és az oktatási időszakok során
szerzett tapasztalatok és diplomák elismerésétől. Az érintett személyek és szervezetek gondos terve-
zéssel és megfelelő értékeléssel jelentősen javíthatnak a külföldi tartózkodás minőségén.

(14) Az Europass (1) az átláthatóság és az elismerés fejlesztésének rendkívül hasznos eszköze a mobilitás
elősegítése érdekében.

(15) Kívánatos, hogy az ebben a chartában meghatározott elvek ne csak kifejezetten a külföldi tartózkodás
időtartamára kerüljenek alkalmazásra, hanem az azt megelőző, illetve azt követő időszakokra is.

(16) A kiutazás előtt tanulmányi tervet kell készíteni. A résztvevők általános felkészítésére is szükség van,
különös tekintettel a nyelvi felkészülésre. Ehhez az illetékes hatóságoknak és szervezeteknek segítséget
kell nyújtaniuk.

(17) Minden igazgatási és pénzügyi kérdést, például azt, hogy milyen pénzügyi támogatás áll rendelke-
zésre, ki állja a költségeket, valamint a biztosítási fedezetet a fogadó államban, kiutazás előtt tisztázni
kell.

(18) A külföldön töltött időt illetően a mobilitás minősége javítható azáltal, hogy programokat, például
mentorálást szerveznek a résztvevőknek.

(19) A fogadó országban elvégzett bármely kurzus vagy képzés tartalmának, illetve időtartamának részle-
tes és világos leírása elő kell, hogy segítse a hazatérést követően azok elismerését.

(20) Az átláthatóság és a jól működő adminisztráció megkívánja az érdekelt felek egyértelmű meghatá-
rozását a mobilitási program egyes fázisaiban és a program során végzett tevékenységekben.

(21) A külföldi tartózkodás általános minőségének biztosítása érdekében kívánatos, hogy valamennyi
uniós polgár számára biztosítsák a munkavállalók szabad mozgásának jogát, illetve hogy a chartában
meghatározott elveket és a vonatkozó ajánlásokat a tanulmányi célú vagy a szakmai fejlődés céljából
létrejövő külföldi tartózkodás minden típusa esetében a lehetőségekhez mérten alkalmazzák. Ezek
többek között a következők: oktatás és képzés; formális vagy informális tanulás, beleértve az önkén-
tes tevékenységet és projekteket; rövidebb vagy hosszabb időtartamú külföldi tartózkodás; iskolai,
felsőoktatás keretein belüli és munkahelyi tanulás; az egész életen át tartó tanulással összefüggő
intézkedések.

(22) A mobilitási tevékenységek sokszínűségére és időtartamuk változatosságára való tekintettel a tagálla-
mok a charta megvalósítását körülményeikhez, vagyis konkrét helyzetekhez és programokhoz igazít-
hatják. A tagállamok egyes pontokat kötelezővé tehetnek, míg másokat szabadon választhatónak
tekinthetnek.

(23) Mivel ezen ajánlás céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az ajánlás lép-
téke és hatásai miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hoz-
hat a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt
arányosság elvének megfelelően ez az ajánlás nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

AJÁNLJA, HOGY A TAGÁLLAMOK:

1. fogadják el az ajánláshoz csatolt chartát, mint a személyes és szakmai előmenetelt elősegítő eszközt, és
népszerűsítsék annak használatát;

2. az ajánlás elfogadását követő második évtől kezdődően tegyenek jelentést erről és valamennyi, a mobi-
litás elősegítése érdekében, különösen annak minőségi szempontjaival kapcsolatban az „Oktatás és képzés
2010” munkaprogramhoz nyújtott nemzeti hozzájárulásaikban hozott kiegészítő intézkedésről;

(1) A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló, 2004. de-
cember 15-i 2241/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 390., 2004.12.31., 6. o.).
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3. a továbbiakban is fokozottan működjenek együtt az uniós polgárok mobilitását befolyásoló valameny-
nyi közvetlen és közvetett akadály felszámolása céljából;

4. polgáraik oktatási és képzési szintjének javítása érdekében biztosítsák az oktatási és képzési célú mobi-
litáshoz szükséges támogatást és megfelelő infrastruktúrát;

5. hozzanak meg minden szükséges lépést a mobilitás ösztönzése érdekében annak biztosítására, hogy
minden vonatkozó információ könnyen érthető és mindenki számára elérhető legyen, például a mobilitásról
szóló bevezető útmutatók vagy a támogató szervezetek felsorolásának közzététele által, valamint javítsák a
mobilitás feltételeit.

FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

1. a nemzeti irodák és más, a képzés, oktatás és mobilitás területén működő szervezetek körében ösztö-
nözze a charta használatát;

2. folytassa az együttműködést a tagállamokkal és a társadalmi partnerekkel annak érdekében, hogy az
ajánlásban javasolt intézkedések végrehajtásával kapcsolatos hasznos információk és tapasztalatok cseréjét
lehetővé tegye;

3. az érintett hatóságokkal szoros együttműködésben oktatási és képzési célokból alakítsa ki vagy fejlesz-
sze tovább a mobilitásra vonatkozó, nemek szerint lebontott statisztikai adatok gyűjteményét;

4. tekintse úgy, hogy az ajánlás a 2001/613/EK ajánlásával egységet képez, így foglalja bele az abban
előírt kétévenkénti jelentést az „Oktatás és képzés 2010” című munkaprogram általános jelentéseibe.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

MELLÉKLET

EURÓPAI MOBILITÁSMINŐSÉGI CHARTA

BEVEZETÉS

A mobilitás, melynek ügyét a 2000. évi mobilitási cselekvési terv (1) és a tanulók, szakképzésben részt
vevők, önkéntesek, tanárok és oktatók Közösségen belüli mobilitásáról szóló, 2001. július 10-i
2001/613/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás (2) karolta fel, mindig is nagy jelentőséggel bírt az érde-
keltek számára. Az ajánlás széles területet ölelt fel, számos fontos, mobilitással kapcsolatos kérdéssel foglal-
kozott, és mindazoknak szólt, akiknek hasznára válhat a külföldi tanulmányokkal töltött idő (legyen az
formális vagy informális tanulás), beleértve a diákokat, tanárokat, oktatókat, önkénteseket és képzésben
résztvevőket. A „Közösségen belüli, oktatási és képzési célú transznacionális mobilitásról: az európai mobi-
litásminőségi charta” című, …-i 2006/ …/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás, melynek a charta szerves
részét képezi, ugyanolyan széles területet ölel fel, azonban a mobilitás minőségi aspektusára összpontosít
egy, az első ajánlást követően felállított szakértői csoport javaslata alapján. Segítenie kell azt biztosítani, hogy
a résztvevők kedvező tapasztalatokra tegyenek szert mind a fogadó országban, mind visszatértük után hazá-
jukban.

(1) A Tanács és a tagállamok kormányát a Tanács ülésén képviselők 2000. december 14-i állásfoglalása a mobilitási
cselekvési tervről (HL C 371., 2000.12.23., 4. o.).

(2) HL L 215., 2001.8.9., 30. o.
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