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72.   felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő a fiatalok szakmai mobilitását fejlesztő progra
mokat; úgy véli, hogy ezeknek a programoknak a munkáltató és munkavállaló közötti viszonyon kellene ala
pulniuk, illetve az állandó tartózkodási helyül szolgáló országon kívül szerzett szakmai tapasztalatok, 
képességek és készségek, ideértve a nyelvismeretet is, jelentette többletértéken; 

73.   úgy véli, hogy mivel a diákok és a tanárok mobilitása a foglalkoztatási mobilitás alapvető eleme, több 
figyelmet kell szentelni az olyan kezdeményezéseknek, mint a bolognai folyamat és az Erasmus, a Leonardo 
da Vinci  és egyéb programok, amikor sor kerül az európai foglalkoztatási mobilitási cselekvési terv 
végrehajtására; 

74.   örömmel fogadja a Bizottság kezdeményezését, hogy a foglalkoztatási mobilitás európai szintű előmoz
dításában részt vevőkkel kíván konzultálni; úgy véli, hogy ez a párbeszéd növelni fogja az átláthatóságot, ösz
tönzi a kapcsolatok kialakítását, valamint a mobilitást elősegítő bevált gyakorlatok és innovatív megközelítések 
cseréjét, felgyorsítja a megfelelő mobilitás gyakorlatba ültetését, és megerősíti az erre alapozva kialakított elve
ket és értékeket; 

75.   elismeri a Comenius, az Erasmus és a Leonardo programok hozzájárulását a fiatalok külföldi tanulmá
nyainak megvalósulásához, és hangsúlyozza ezek jelentőségét a későbbi szakmai mobilitás szempontjából; fel
kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a programokhoz való hozzáférés kiszélesítésének lehetőségét, tekintettel 
a hátrányos helyzetű csoportok speciális igényeire; 

76.   felhívja az európai iskolákat és egyetemeket, illetve kormányokat, hogy szilárdan kötelezzék el magukat 
a mobilitás jelentős fellendítése mellett, például a Bizottság által közleményében előrevetített érdekelti háló
zatban való részvételükkel; 

77.   úgy véli, hogy a magán- vagy állami vállalatok és oktatási intézmények közötti együttműködést erősíteni 
kell; 

78.   utasítja elnökét, hogy juttassa el ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek. 

Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció 
fejlesztése érdekében: az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósítása

P6_TA(2008)0625

Az Európai Parlament 2008. december 18-i jogalkotási állásfoglalása az egész életen át tartó tanulásnak 
a tudás, a kreativitás és az innováció fejlesztése érdekében történő megvalósításáról – az „Oktatás és 

képzés 2010” munkaprogram megvalósításáról (2008/2102(INI))

(2010/C 45 E/06)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 149. és 150. cikkére, 

– tekintettel a Bizottság „Az egész életen át tartó tanulás megvalósítása a tudás, a kreativitás és az innováció 
fejlesztése érdekében. A  Tanács és a Bizottság 2008. évi közös időközi jelentése az »Oktatás és képzés 
2010« munkaprogram megvalósításáról” című 2007. november 12-i közleményére (COM(2007)0703), 
valamint a Bizottság ehhez csatolt személyzeti munkadokumentumára (SEC(2007)1484), 

– tekintettel az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseinek nyomon követéséről szóló részletes 
munkaprogramjára

(1)  HL C 142., 2002.6.14., 1. o.

 (1), valamint e program végrehajtásának előrehaladásáról szóló közös időközi 
jelentésre,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0001:0001:HU:PDF
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– tekintettel az oktatásról és képzésről mint a lisszaboni stratégia egyik fő hajtóerejéről szóló, 2007. novem
ber 15-i tanácsi állásfoglalásra

(1)  HL C 300., 2007.12.12., 1. o.

 (1), 

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás terén cselekvési program létrehozásáról szóló 2006. november 
15-i 1720/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra

(2)  HL L 327., 2006.11.24., 45. o.

 (2), 

– tekintettel a Tanács az új munkahelyekhez szükséges új készségekről szóló, 2007. november 15-i 
állásfoglalására

(3)  HL C 290., 2007.12.4., 1. o.

 (3), 

– tekintettel „Az oktatási  és képzési politika és gyakorlat egyre inkább tudásalapúvá tétele” című 2007. 
augusztus 28-i bizottsági személyzeti munkadokumentumra (SEC(2007)1098), 

– tekintettel az egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrendszerének létrehozásáról szóló, 2008. 
április 23-i európai parlamenti és tanácsi ajánlásra

(4)  HL C 111., 2008.5.6., 1. o.

 (4), 

– tekintettel a felsőoktatás terén a minőségbiztosítással kapcsolatos további európai együttműködésről szó
ló, 2006. február 15-i 2006/143/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlásra

(5)  HL L 64., 2006.3.4., 60. o.

 (5), 

– tekintettel az európai mobilitásminőségi chartára

(6)  HL L 394., 2006.12.30., 8. o.

 (6), 

– tekintettel 2007. november 13-i állásfoglalására a sport szerepéről az oktatásban

(7)  HL C 282. E, 2008.11.6., 131. o.

 (7), 

– tekintettel az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. december 18-i 
2006/962/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlásra

(8)  HL L 394., 2006.12.30., 10. o.

 (8), 

– tekintettel „A felnőttkori tanulásról. Tanulni sohasem késő” című, 2008. január 16-i állásfoglalására

(9)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0013.

 (9), 

– tekintettel a bolognai folyamatról és a diákok mobilitásáról szóló, 2008. szeptember 23-i 
állásfoglalására

(10)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0423.

 (10), 

– tekintettel a tanárképzés minőségének javításáról szóló 2008. szeptember 23-i állásfoglalására

(11)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0422.

 (11), 

– tekintettel az Európai Tanács 2008. március 13–14-i ülésének elnökségi következtetéseire, 

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

– tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság vélemé
nyére (A6-0455/2008),

A. mivel 2010-ig az Európai Uniónak világszinten vezető szerepet kell elérnie az oktatási és szakképzési rend
szerek tekintetében, ugyanis a lisszaboni folyamat további előrehaladása szempontjából az ilyen rendsze
rek életbevágóan fontosak;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0001:0001:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0045:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:290:0001:0001:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0001:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0060:0060:HU:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:282E:0131:0131:HU:PDF
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B. mivel az egyetemek autonómiájának növelése és elszámoltathatóságának javítása terén előrelépés történt, 
és mivel fokozni kell az e téren számukra nyújtott támogatást;

C. mivel az oktatási és képzési rendszereknek biztosítaniuk kell a férfiak és nők közötti esélyegyenlőséget;

D. mivel az európai munkaerőpiacokon a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenségek felszámolását, nevezete
sen 2010-ig a nők 60%-os foglalkoztatási arányát célul kitűző lisszaboni stratégia sikere szempontjából 
elengedhetetlen, hogy a képzési és oktatási szakpolitika kiterjedjen a nemek közötti egyenlőségre;

E. mivel a tagállamoknak együttműködés és a bevált gyakorlatok cseréje révén tovább kell folytatniuk orszá
gos oktatási és szakképzési rendszereik reformját;

F. mivel az egész életen át tartó tanulásnak az Európai Parlament és a Tanács által jóváhagyott, összefüggő 
és átfogó stratégiáit és eszközeit a lisszaboni célok elérése és a tudásháromszög erősítése érdekében követ
kezetesen alkalmazni kell;

G. mivel Európának magasabb szintű szaktudásra van szüksége, és mivel a kreativitást és innovációt az okta
tás és képzés minden szintjén elő kell segíteni;

H. mivel a környezetismeret és társadalomtudomány területén a jövőben szükséges szaktudást illetően előre 
kell gondolkodni, például azáltal, hogy az éghajlatváltozást és az egyéb környezetvédelmi kérdéseket min
den tanulási módban érintjük;

I. mivel a tananyagoknak elő kell segíteniük a diákok egyéni fejlődését azáltal, hogy magukban foglalják az 
emberi jogok és az európai értékek oktatását;

J. mivel fontos európai szintű politikai célnak tekintendő az oktatási és képzési rendszerek minősége és haté
konysága, illetve az, hogy a polgárok számára elérhetőek legyenek;

K. mivel az oktatásnak és szakképzésnek mindig tekintettel kell lennie a helyi és regionális lehetőségekre, sajá
tosságokra és igényekre;

1.   üdvözli a Bizottság fent említett, 2007. november 12-i közleményét, valamint az abban részletezett 
előrelépéseket;

2.   megjegyzi, hogy az oktatás és szakképzés terén tett fellépéseket következetesen alá kell támasztani 
társadalmi-gazdasági jellegű kiegészítő intézkedésekkel az európai polgárok általános életszínvonalának eme
lése érdekében; 

3.   hangsúlyozza, hogy integrálni kell a bevándorlókat és kisebbségeket (különösen a romákat), és támogatni 
kell a sajátos igényekkel bíró csoportok (főleg a fogyatékkal élők és az idősebbek) beilleszkedését az oktatás 
minden szintjén és területén; úgy véli, hogy még több segítséget kell nyújtani a bevándorlóknak, az etnikai 
kisebbségeket és romákat pedig olyan képzett szakembereknek kell támogatniuk, akik ugyanahhoz a kisebb
séghez tartoznak vagy legalább beszélik annak nyelvét; 

4.   hangsúlyozza a testnevelés jelentőségét az oktatás és képzés terén, és azt, hogy a sportnak különleges jelen
tőséget kell tulajdonítani, például a testnevelésórák és a sport valamennyi oktatási formájának fellendítésével, 
az iskola-előkészítő szakasztól az egyetemig, és szorgalmazza, hogy a tanterv legalább heti három testnevelé
sórát tartalmazzon, illetve, hogy az iskolák kapjanak támogatást ennek ez előírt minimális óraszámnak a lehe
tőség szerinti túllépésére; 
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5.   hangsúlyozza a családok és a társadalmi háttér alapvető szerepét az oktatás és képzés minden 
szempontjából; 

6.   megjegyzi, hogy az oktatás mind a nők, mind a férfiak társadalmi és személyes fejlődéséhez nélkülözhe
tetlen; ezért hangsúlyozza az oktatás és a képzés mint a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdításának 
alapvető eszköze támogatásának fontosságát; 

7.   sajnálja, hogy az oktatási rendszerek nem ösztönzik jobban a nőket olyan tanulmányi és szakképzési terü
letekre való belépésre, ahol hagyományosan túlsúlyban vannak a férfiak, és fordítva; üdvözli a nemek közötti 
egyenlőséget előmozdító intézkedéseket, és sürgeti a tagállamokat, hogy kínáljanak a nők részére minél vál
tozatosabb szakmai orientációs programokat, és ezeket követően támogatást a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedéshez; 

8.   hangsúlyozza, hogy a jó minőségű oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén az esélyek tekintetében 
a férfiak és nők között tapasztalható egyenlőtlenségek sokkal kiélezettebbek a szigeti régiókban, illetve a föld
rajzi vagy szociális hátrányokkal küzdő régiókban; kéri ezért, hogy a regionális politikán belül fektessenek 
nagyobb hangsúlyt az oktatáshoz kapcsolódó kezdeményezésekre; 

9.   megjegyzi, hogy bizonyos tanulmányi területeken, minden szinten, valamint a kutatási ágazatban megfi
gyelhető a nők tartós alulreprezentáltsága; a helyzet orvoslására gyakorlati és pozitív lépések megtételét ösz
tönzi ezért; 

10.   megjegyzi, hogy a tanulmányaikat megszakító diákok, különösen a fiatal anyák diszkriminációnak lehet
nek kitéve, és rugalmasabb megközelítés elfogadására szólít fel a tanulmányok, illetve a képzés szülés utáni 
folytatásának, valamint a tanulás és a szakmai, illetve a családi élet összehangolásának megkönnyítése 
érdekében; 

11.   megjegyzi, hogy a tananyagok és a tanítás színvonalát átfogó jelleggel javítani kell, valamint erősíteni kell 
a tanárok szociális biztonságát, és kiemelt figyelmet kell fordítani továbbképzésükre és mobilitásukra; 

12.   hangsúlyozza, hogy az ikt-készségeket (információs és kommunikációs technológia) és általában a média
műveltséget ösztönözni kell, és javasolja, hogy a médiaoktatás minden iskolai szinten képezze a tananyag szer
ves részét, a tanárok és az idősek pedig médiapedagógiai modulok közül választhassanak; 

13.   rámutat, hogy a különböző oktatási  és képzési rendszerek és a kötött, nem kötött és kötetlen tanulás 
közötti átmenetet meg kell könnyíteni; 

14.   sürgeti a Tanácsot, hogy kísérje figyelemmel, hogy az egyes tagállamok a gyakorlatban miként hajtják 
végre az európai oktatási és tanulási stratégiákat; úgy véli, hogy a kormányoknak országos célokat kell e tekin
tetben kitűzniük, átlátható módon megfelelő jogszabályokat és vonatkozó intézkedéseket kell bevezetniük az 
európai szabványok elérésének biztosítása és különösen az európai képesítési keretrendszer, az Europass

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

 (1) és 
az olyan uniós szinten elfogadott eszközök alkalmazása érdekében, mint például az egész életen át tartó tanu
láshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló ajánlás;

Iskola-előkészítő oktatás

15.   hangsúlyozza, hogy az iskola-előkészítő oktatás színvonalának emelése érdekében több eszközt kell ren
delkezésre bocsátani a pedagógusok anyagi keretfeltételei és az oktatásnak helyet adó helyiségek berendezése, 
a folyamatban lévő továbbképzési intézkedések javítására, valamint azt, hogy a befektetésekhez több erőfor
rást kell rendelkezésre bocsátani. A színvonalas iskola-előkészítő oktatáshoz történő általános hozzáférés haté
kony módja annak, hogy valamennyi gyermek, különösen a hátrányos szociális hátterű, vagy a kisebbségekhez 
tartozó gyermekek számára lehetőség nyíljon az egész életen át tartó tanulásra; 

16.   ismételten hangsúlyozza, hogy nagyon fontos, hogy mielőbb kifejlődjenek a gyermekek alapvető kész
ségei, hogy minél korábban megtanuljanak anyanyelvükön vagy a tartózkodási helyükül szolgáló ország nyel
vén beszélni, olvasni és írni; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0006:0006:HU:PDF
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17.   úgy véli, hogy a második nyelv megtanulását is ebben a korai szakaszban kell elkezdeni, de a gyermekek 
korai nyelvoktatásának játékosan, teljesítménykényszer nélkül kell zajlania; 

18.   felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék kötelezővé az iskola-előkészítő oktatást; 

Általános és középiskolai oktatás

19.   hangsúlyozza, hogy különleges figyelmet kell fordítani  azokra, akik egyébként az oktatás későbbi sza
kaszában kimaradnának az iskolából; úgy véli, hogy a kimaradás magas arányának csökkentése érdekében 
különleges programokat kell bevezetni  és intézkedéseket kell elfogadni, és amennyiben a kimaradás elkerül
hetetlen és továbbra is előfordul, az érintetteket támogatni kell, és esélyt kell nekik adni a társadalomba való 
visszailleszkedésre, valamint a számukra megfelelő képzésben való részvételre; 

20.   hangsúlyozza, hogy az általános és középiskolai oktatás során a gyermekeknek meg kell tanulniuk önál
ló, kreatív és innovatív módon gondolkodni, és a médiával szemben kritikus, önmagukért kiálló polgárokká 
kell válniuk; 

21.   kiemeli annak jelentőségét, hogy valamennyi tagállam iskolai tananyaga tartalmazzon olyan tanórákat, 
amelyek a gyermekek alkotókészségét és innovatív gondolkodását hivatottak elősegíteni és fejleszteni; 

22.   úgy véli, hogy a tanterveket és azok tartalmát folyamatosan frissíteni kell, hogy időtállóak legyenek, a 
személyiségfejlesztés elősegítése érdekében a vállalkozókészség és az önkéntes szerepvállalás fontos szerepét 
kiemeljék, és hangsúlyozza, hogy valamennyi tagállamban nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a tanárok 
képzésének, és több eszközt kell rendelkezésre bocsátani a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek az „Oktatás és 
képzés 2010” elnevezésű munkaprogram keretében történő megvalósítása elősegítésére, illetve az egész életen 
át tartó tanulásnak az Európai Unióban történő előmozdítására;

23.   meggyőződése, hogy a gyermekeknek a lehető legkorábban el kell kezdeniük a második idegen nyelv 
tanulását; 

24.   erőteljesen ösztönzi az idegen nyelvek korai életkortól történő tanulását, és az idegennyelv-oktatás min
den alapfokú iskolai tantervbe való beépítését; hangsúlyozza, hogy e cél eléréséhez elengedhetetlenek a meg
felelő beruházások az idegennyelv-tanárok felvétele és képzése terén; 

25.   úgy véli, hogy az oktatásnak ezen a szintjén a diákok egyéni tehetségének, különleges képességeinek és 
természetes adottságainak fejlesztését elsőrendű célként kell kezelni; rámutat arra, hogy ezek a képességek szol
gálhatnak majd később a munka és foglalkoztatás alapjául; 

26.   hangsúlyozza, hogy az alapvető képességekkel nem rendelkező és azokat meg nem szerző diákokat 
különleges figyelemben kell részesíteni, akárcsak a különösen tehetséges diákokat, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben továbbfejleszthessék átlagon felüli adottságaikat és tehetségüket; 

27.   ajánlja, hogy a tagállamok jelentősen javítsák tanáraik felsőoktatásban szerzett és szakmai képesítéseinek 
minőségét, valamint szakképzésüket és egész életen át tartó tanulásukat; 

28.   határozottan támogatja a tanárok folyamatos és következetes szakmai fejlődésének elősegítését egész 
pályájuk során; úgy véli, hogy minden tanárnak rendszeresen meg kell kapnia a lehetőséget készségei, képe
sítése valamint pedagógiai ismereteinek frissítésére; 

29.   javasolja, hogy a tantervekbe mielőbb kerüljön be az európai polgári ismeretek oktatása, amely az új 
generációkat az Európai Unió értékeinek szellemében neveli olyan téren, mint például az emberi jogok, a kul
turális sokféleség, a tolerancia, a környezetvédelem és az éghajlatváltozás; 

Szakoktatás és -képzés

30.   megjegyzi, hogy a szakoktatás és szakképzés színvonalát és vonzerejét egyaránt növelni kell; 
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31.   rámutat, hogy a szakoktatást és szakképzést jobban, összehangoltabban kell integrálni  az európai  és a 
nemzeti gazdaságokba egyaránt, hogy a nevelés folyamata jobban igazodjék a munkaerőpiachoz; 

32.   ismételten megerősíti, hogy a diákok és tanárok mobilitását jelentősen növelni kell, nemcsak földrajzi 
értelemben, hanem a szakoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás közötti mobilitás tekintetében is; 

Felsőoktatás

33.   úgy véli, hogy korszerűsíteni kell az egyetemi tananyagot, hogy megfeleljen a jelenlegi társadalmi-
gazdasági igényeknek; 

34.   javasolja, hogy a felsőoktatási intézmények elsődleges fontossággal dolgozzanak ki interdiszciplináris, 
azaz egyik tudomány területéről a másikéra átnyúló programokat olyan szakemberek képzése érdekében, akik 
képesek lesznek napjaink egyre összetettebb problémáit megoldani; 

35.   kiemeli, hogy még inkább fel kell kelteni az iskolások és a diákok érdeklődését a műszaki, természettu
dományi és környezetvédelmi tanulmányi programok, és azok tartalma iránt; 

36.   felhívja a tagállamokat, hogy hatékonyan segítsék az egyetemek és a vállalatok, illetve az egyetemek és a 
vállalkozói szféra sok más országos, regionális és helyi szereplője közötti partnerségeket; 

37.   megjegyzi, hogy komoly lökést kell adni  az európai felsőoktatási intézmények közötti együttműkö
désnek, és lehetőség szerint meg kell könnyíteni a képesítések átvitelét; 

38.   rámutat arra, hogy a tanárok és egyetemi oktatók munkáját, a programokat, valamint ezek tartalmát és 
a munkamódszereket folyamatosan frissíteni kell; 

39.   javasolja az Európai Innovációs és Kutatóintézet bevonását a bolognai folyamatba, és annak figyelem
bevételét az európai felsőoktatás reformjának keretében; 

40.   határozottan ajánlja, hogy a tagállamok segítsék elő a diákok és tanárok mobilitását, ideértve az orszá
gok, programok és tantárgyak közötti mobilitást; ezzel kapcsolatosan hangsúlyozza az európai mobilitásmi
nőségi charta végrehajtásának jelentőségét az egész életen át tartó tanulás és a továbbképzés igazi európai 
térségének megteremtése és a gazdasági, szociális és regionális együttműködés fellendítése érdekében; 

Egész életen át tartó tanulás

41.   úgy véli, hogy a munkáltatókat folyamatos jelleggel bátorítani kell arra, hogy munkavállalóik számára 
oktatást és képzést szervezzenek, továbbá ösztönző intézkedésekkel kell őket rávenni, hogy tegyék lehetővé 
alacsony képesítésű alkalmazottaik számára az egész életen át tartó tanulási programokban való részvételt; 

42.   megjegyzi, hogy nagy figyelmet kell fordítani a hátrányos szociális hátterű, hosszú távon munkanélkü
liekre, a különleges szükségletekkel bíró munkavállalókra, a javítóintézetekben nevelkedettekre, és az egykori 
fogvatartottakra; 

43.   hangsúlyozza, hogy mindenekelőtt a nőket kell a szakmai képzésben és továbbképzésben való részvé
telre bátorítani, és hogy ezzel összefüggésben külön programokat is ki kell alakítani  és szorgalmazni a nők 
egész életen át tartó tanulásban való részvételének előmozdítására; 

44.   hangsúlyozza, hogy különösen bátorításra szorulnak az alacsony képesítésű és az idősebb munkaválla
lók, továbbá vonzóvá kell tenni számukra az egész életen át tartó tanulási programokban való részvételt; 
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45.   kéri, hogy a felnőttoktatási és az egész életen át tartó tanulási programok fordítsanak különös figyelmet 
a munkaerőpiacon kedvezőtlen helyzetben lévőkre, elsősorban a fiatalokra, a nőkre – kiváltképp a vidékiekre 
– és az idősebb korosztályokra; 

46.   kéri, hogy vegyék figyelembe, hogy a szülőképzés – mind a nők, mind a férfiak esetében – alapvető fon
tosságú a személyes jólét, a szegénység elleni küzdelem és a társadalmi kohézió szempontjából; ezért kéri, hogy 
kerüljenek bevezetésre az egész életen át tartó tanulásra és a szülőképzést végző nevelők oktatására irányuló 
többcélú programok az oktatás és tanulás keretében. 

47.   hangsúlyozza, hogy az egész életen át tartó tanulás során elsajátított tudást és megszerzett képesítéseket 
szélesebb körben és könnyebben el kell ismerni, és ezért úgy véli, hogy az európai képesítési keretrendszer és 
az Europass mint az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megvalósítását is szorgalmazni kell; 

48.   úgy véli, hogy az európai és nemzeti hatóságoknak egyaránt több pénzt kellene biztosítaniuk a mobili
tást elősegítő intézkedésekre az egész életen át tartó tanulás minden szakaszában; 

49.   szorgalmazza, hogy a tagállamok ismerjék el és használják ki az európai mobilitásminőségi charta elő
nyeit, továbbá hajtsák végre a chartát, a Bizottság pedig mérje fel, hogy a tagállamok milyen mértékben haj
tották azt végre; 

50.   ismételten hangsúlyozza, hogy minden diák és családos munkavállaló számára garantálni kell a lehető 
legtöbb szociális szolgáltatást és támogatást (pl. gyermekgondozás); 

51.   úgy véli, hogy az „Oktatás és képzés 2010” elnevezésű munkaprogram végrehajtása során önkéntesek 
szolgálatait is igénybe kell venni és el kell ismerni;

52.   meggyőződése, hogy fel kell lendíteni a különböző korcsoportok közötti tapasztalatcserét, kölcsönös 
tanítást és tanulást; 

53.   hangsúlyozza, hogy az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos programoknak támogatniuk kell a vál
lalkozásindítási kedvet, lehetővé téve a polgárok számára, hogy kis- és középvállalkozásokat indítsanak, és 
mind a gazdaság, mind pedig a társadalom igényeinek megfeleljenek; 

54.   felhívja a figyelmet, hogy a fenti célok támogatása érdekében útbaigazító és tájékoztató szolgáltatásokat 
kell indítani az egész életen át tartó tanulás kapcsán a különböző korcsoportokba tartozó tanulók számára. 

* 

*  * 

55.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok 
kormányainak és parlamentjeinek.  

Tanácsi szabályok az OLAF rendelet felülvizsgálatára

P6_TA(2008)0632

Az Európai Parlament 2008. december 18-i állásfoglalása a Tanács által elfogadott szabályokról az 
OLAF rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan

(2010/C 45 E/07)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a jobb jogalkotásról szóló intézményközi megállapodásra

(1)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

 (1), 

– tekintettel az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 1073/1999/EK 
európai parlamenti  és tanácsi rendelet (COM(2006)0244)

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0553.

 (2) módosításáról szóló rendeletre irányuló 
bizottsági javaslatra és a Parlament 2008. november 20-i álláspontja, ezen javaslatról szóló jogalkotási 
állásfoglalására,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:321:0001:0001:HU:PDF

