
7. Mentorálás

Kívánatos, hogy a fogadó intézmény (oktatási intézmény, ifjúsági szervezet, vállalat stb.) olyan programokat
szervezzen, mint a mentorálás, azért, hogy segítse a résztvevők eredményes beilleszkedését a fogadó kör-
nyezetbe, és hogy kapcsolattartási lehetőségként szolgáljon a résztvevők számára a folyamatos segítségnyúj-
tás érdekében.

8. Elismerés

Amennyiben a külföldön tanulmányokkal vagy munkával eltöltött idő formális tanulmányi vagy képzési
program szerves részét képezi, ezt a tényt a tanulmányi tervben rögzíteni kell, és segítséget kell nyújtani a
résztvevőknek az elismerés és a hitelesítés megkönnyítése érdekében. A küldő szervezetnek a tanulmányi
tervben el kell ismernie a mobilitás valamennyi sikeres szakaszát. A mobilitás egyéb típusai esetében –

különös tekintettel az informális oktatási és képzési kontextusban megvalósuló külföldi tartózkodásra –

megfelelő dokumentumot kell kiállítani, hogy a résztvevő kielégítő és hitelt érdemlő módon igazolni tudja
aktív részvételét és tanulmányi eredményeit. Ebben az összefüggésben támogatni kell az Europass (1) alkal-
mazását.

9. Visszailleszkedés és értékelés

A származási országba visszatérve – különösen hosszú távú tartózkodás után – a résztvevőknek tanácsot
kell adni arra nézve, hogyan hasznosítsák a tartózkodásuk alatt szerzett képességeket és készségeket. Szük-
ség esetén a hosszú külföldi tartózkodás után hazatérők számára megfelelő segítséget kell nyújtani hazájuk
társadalmi, oktatási és szakmai környezetébe történő visszailleszkedésükhöz. A résztvevőknek – a felelős
intézményekkel közösen – gondosan értékelniük kell a szerzett tapasztalatokat, hogy meg tudják állapítani,
elérték-e a tanulmányi tervben kitűzött célokat.

10. Kötelezettségvállalások és kötelezettségek

A minőségi kritériumokból eredő kötelezettségekről a küldő és a fogadó szervezeteknek, valamint a résztve-
vőknek meg kell állapodniuk. Lehetőség szerint írásos formában kell megerősíteni őket, hogy minden érin-
tett számára egyértelműek legyenek.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2241/2004/EK határozata a képesítések és a szakmai alkal-
masság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) (HL L 390., 2004.12.31., 6. o.).

P6_TA(2006)0365

Az élethosszig tartó képzéshez és tanuláshoz szükséges kulcsfontosságú képessé-
gek ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcsfon-
tosságú képességekről 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)0548) (1),

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, az Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére
(A6-0262/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát 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.

P6_TC1-COD(2005)0221

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2006. szeptember 26-án került elfogadásra
az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló európai parlamenti és tanácsi

ajánlás elfogadására tekintettel

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 a Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (3),

mivel:

(1) A lisszaboni Európai Tanács (2000. március 23–24.) arra a következtetésre jutott, hogy egy európai
keretrendszernek kell meghatároznia az egész életen át tartó tanulás révén biztosítandó új alapvető
készségeket, amelyek kulcsfontosságú intézkedések Európa globalizációra és a tudásalapú gazdaság
irányába történő elmozdulásra adott válaszában, valamint hangsúlyozta, hogy Európa fő tőkéjét az
emberek képezik. Azóta ezeket a következtetéseket rendszeresen megismételték; többek között a
brüsszeli Európai Tanács (2003. március 20–21. és 2005. március 22–23.) tett így, valamint szerepel
a 2005-ben jóváhagyott, újraindított lisszaboni stratégiában is.

(2) A 2001. március 23–24-i stockholmi és a 2002. március 15–16-i barcelonai Európai Tanács támo-
gatta az európai oktatási és képzési rendszerek konkrét jövőbeli célkitűzéseinek és a munkaprogram-
nak (az Oktatás és képzés 2010 munkaprogram) 2010-ig történő megvalósítását. E célkitűzések
magukban foglalják a tudástársadalomban szükséges készségek fejlesztését, továbbá a nyelvtanulás
előmozdításának, a vállalkozások fejlesztésének sajátos célkitűzéseit, valamint az oktatás európai
dimenziója erősítésének általános igényét.

(3) „Az egész életen át tartó tanulás európai térségének megvalósításáról” szóló bizottsági közlemény és
az azt követő, az egész életen át tartó tanulásról szóló, 2002. június 27-i tanácsi állásfoglalás (4)
prioritásként határozta meg „az új alapvető készségekre” vonatkozó rendelkezéseket, és hangsúlyozta,
hogy az egész életen át tartó tanulásnak magában kell foglalnia az óvodáskortól a nyugdíjba vonulás
utáni évekig tartó tanulást.

(1) HL C 195., 2006.8.18.,109. o.
(2) HL C 229., 2006.9.22., 21. o.
(3) Az Európai Parlament 2006. szeptember 26-i álláspontja.
(4) HL C 163., 2002.7.9., 1. o.
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