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A Tanács 2012. november 26-i következtetései – Az oktatás és a képzés szerepe az Európa 2020
stratégiában – az oktatás és a képzés hozzájárulása a gazdasági fellendüléshez, a növekedéshez és a
foglalkoztatáshoz
(2012/C 393/02)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

kulcsfontosságú területek közül, amelyek jelentősége a 2012.
évi európai szemeszter során is hangsúlyt kapott;

ÖSSZEFÜGGÉSBEN:

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. és
166. cikkével;
az Európa 2020 stratégiával és különösen a 2012. évi éves
növekedési jelentéssel és a 2012. évi országspecifikus ajánlások
kal;
az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés
2020-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai keretrendsze
rének („Oktatás és képzés 2020”) létrehozásáról szóló, 2009.
május 12-i tanácsi következtetésekkel (1), melynek elsődleges
célkitűzése a tagállami oktatási és képzési rendszerek tovább
fejlesztésének támogatása, amely rendszerek az alábbiak bizto
sítására irányulnak: valamennyi polgár egyéni, társadalmi és
szakmai kiteljesedése, valamint fenntartható gazdasági prospe
ritás és foglalkoztathatóság a demokratikus értékek, a társadalmi
kohézió, az aktív polgári szerepvállalás és a kultúrák közötti
párbeszéd előmozdítása mellett;
az oktatásnak és a képzésnek az Európa 2020 stratégia végre
hajtásában játszott szerepéről szóló, 2011. február 14-i tanácsi
következtetésekkel (2);

TEKINTETTEL:

az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés
stratégiai keretrendszerének végrehajtásáról szóló, 2012.
februári tanácsi és bizottsági közös jelentésre (3), amely lépéseket
határozott meg az „Oktatás és képzés 2020” keretrendszer
irányításának megerősítésére, valamint az „Oktatás és képzés
2020” folyamatának az Európa 2020 stratégia növekedéssel és
foglalkoztatással kapcsolatos célkitűzéseinek támogatása érde
kében történő mobilizálására;

ÉS FIGYELEMMEL:

1. az oktatási miniszterek 2012. október 4–5-én Nicosiában
tartott informális találkozóján az oktatásról és az Európa
2020 stratégiáról folytatott vitára;
2. az oktatás és a képzés területét illető szakpolitikai intézke
désekről 2012. szeptember 17-én tartott kísérleti partneri
felülvizsgálati eljárásra, amely eljárás középpontjában a felső
oktatás és a szakoktatás és -képzés állt, mint kettő azon
(1) HL C 119., 2009.5.28., 2. o.
(2) HL C 70., 2011.3.4., 1. o.
(3) HL C 70., 2012.3.8., 9. o.

3. a 2012. évi európai szemeszter során felmerült oktatási és
képzési kérdésekről folytatott nyilvános vitára, amelyre a
2012. október 18–19-én tartott európai oktatási, képzési
és ifjúsági fórum keretében került sor;

4. az empirikus adatoknak és az analitikai kapacitásnak az
Oktatási és Képzési Figyelő révén történő javítására irányuló
törekvésekre;

5. az Oktatási Bizottság és a Foglalkoztatási Bizottság részvéte
lével 2012. április 18-án rendezett közös tematikus felülvizs
gálatra;

ÜDVÖZLI, HOGY:

az oktatás és a képzés kulcsszerepet tölt be az Európa 2020
stratégiában, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a tagállamok
hatásköre, hogy az oktatás és a képzés terén reformokat dolgoz
zanak ki és hajtsanak végre;

MEGÁLLAPÍTJA, HOGY:

1. az oktatás és a képzés terén a Tanács által 2012. július 10-én
közzétett országspecifikus ajánlások elsősorban a követke
zőkre összpontosítanak: a színvonalas iskola előtti neve
lésben és iskolai oktatásban való részvétel lehetőségének
előmozdítása; a korai iskolaelhagyók számának csökkentése;
annak megkönnyítése, hogy a fiatalok az oktatás és a képzés
világából a munkaerőpiacra jussanak; az oktatási eredmé
nyeknek, valamint a készségek munkaerő-piaci igényekhez
történő igazításának a javítása; a szakoktatás és -képzés
megerősítése, különös hangsúlyt fektetve a munkahelyi
képzésre és a tanulószerződéses gyakorlati képzésre; a felső
oktatás korszerűsítése, különös tekintettel a lemorzsolódók
arányának csökkentésére; valamint az oktatásban való rész
vétel lehetőségének javítása a hátrányos helyzetű csoportok
számára;

2. a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és a korai
iskolaelhagyással kapcsolatos kiemelt uniós cél megvalósítása
tekintetében 2010 és 2011 között biztató, de nem egyen
letes előrelépés történt, továbbá hogy e cél 2020-ig történő
elérése érdekében elengedhetetlenek a további erőfeszítések,
még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy az oktatási és
képzési reformok eredményei gyakran késleltetve jelentkez
nek;

C 393/6

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

EGYETÉRT ABBAN, HOGY:

1. a növekedésbarát területekbe – mint például az oktatásba és
a képzésbe – való hatékony és megfelelő befektetésre a pénz
ügyi források szűkössége közepette is úgy kell tekinteni,
hogy az kulcsfontosságú eleme a gazdasági fejlődésnek és a
versenyképességnek, amelyek pedig elengedhetetlenek a
foglalkoztatás bővítéséhez;

2. az oktatásba és a képzésbe való hatékony befektetés a gazda
sági nehézségek és a fiatalok nagyarányú munkanélkülisége
közepette még fontosabb lehet. A válságot követően ugyanis
a felsőoktatásból és a szakoktatásból és -képzésből kilépő,
magasan kvalifikált végzettek nagyobb száma jelentősen
előmozdíthatja a növekedési kilátásokat és az innovációt,
továbbá hozzájárulhat egy esetleges újabb válság megelőzé
séhez;

3. mind a fiatalok, mind a felnőttek kompetenciáit és készségeit
számos területen folyamatosan és pontosan hozzá kell igazí
tani a változó gazdasági és munkaerő-piaci igényekhez. Az
emberek foglalkoztathatóságát ezért egyaránt elő kell mozdí
tani az oktatás és a képzés során, valamint a munkahelyen, a
köz- és magánszektornak az egész életen át tartó tanulással
összefüggő közös feladataként;

4. az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításához
elengedhetetlen az európai polgárok felkészítése arra, hogy
olyan motivált, önállóan tanuló személyek legyenek, akik
hosszú időn keresztül képesek hozzájárulni a fenntartható
gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz;

5. az oktatási és képzési rendszereknek elő kell segíteniük az
oktatás és a munka közötti átmenetet, megfelelő egyensúlyt
kell teremteniük az elméleti és a gyakorlati tudás között,
valamint adott esetben erősíteniük kell az oktatás és képzés
és a munkaerőpiac közötti kapcsolatokat. A tanulásnak
jobban kell tükröznie a változásokat, és adott esetben
gyakorlati képzést is kell tartalmaznia, javítva ezzel a hall
gatók és más tanulók foglalkoztathatóságát;

6. az oktatási és képzési ágazatnak – többek között miniszteri
szinten is – nagyobb szerepet kell vállalnia egyrészt az okta
tással és a képzéssel kapcsolatos közös megközelítések és
célok meghatározásában, másrészt az Európa 2020 stratégia
európai szemesztere oktatással és képzéssel kapcsolatos vetü
leteinek megvalósításában, azáltal, hogy:

a) vitákra kerül sor a Tanácsban az európai szemeszterrel
kapcsolatos kérdésekről;
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b) fokozódik az együttműködés az Oktatási Bizottság, a
Foglalkoztatási Bizottság és az egyéb érintett bizottságok
között;

FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT, HOGY:

1. az országos és regionális prioritásokkal és szükségletekkel
összhangban dolgozzanak ki és hajtsanak végre olyan refor
mokat, melyek célja az országspecifikus ajánlásokban az
oktatás és a képzés területét illetően megfogalmazott kihí
vások kezelése;

2. a gazdasági fellendülést, a növekedést és a foglalkoztatást
célzó általános stratégia részeként eszközöljenek hatékony
beruházásokat az oktatásba és a képzésbe, többek között
az uniós programokra és az európai strukturális alapokra
támaszkodva;

3. az érdekelt felekkel együttműködve törekedjenek arra, hogy
javítsák az iskolai tanárok, az iskolavezetők és a tanárkép
zésben oktatók felvételét, szakmai továbbképzését és általá
nosságban vett státuszát, annak érdekében, hogy javuljon az
oktatás és a tanulási környezet minősége, és vonzóbbá
váljanak ezek a szakmák;

4. több munkahelyi elemet építsenek be az oktatási és képzési
programokba – különösen a szakoktatás és -képzés területén
–, többek között szakmai gyakorlatok és tanulószerződéses
gyakorlati képzések formájában; hozzák létre a szakoktatási
és szakképzési intézmények, a vállalatok, a szociális part
nerek, valamint a helyi és regionális hatóságok közötti
együttműködés struktúráit; valamint tegyék vonzóbbá a
szakoktatási és szakképzési ágazatot, többek között a szak
oktatás és -képzés keretében rendelkezésre álló lehetőségek
diverzifikálása, valamint az alsó középfokú oktatás folyamán
nyújtott átfogóbb iránymutatás révén;

5. a nemzeti képesítési keretrendszerekkel összefüggésben
mozdítsák elő a szakoktatás és -képzés, illetve a felsőoktatás
között a rugalmas átjárási lehetőségek kialakítását;

6. bővítsék a felsőoktatásban és a szakoktatásban és -képzésben
való részvételt, például azáltal, hogy az alulreprezentált
csoportokra irányuló célzott intézkedéseket foganatosítanak,
rugalmas tanulási módokat vezetnek be, és – ahol még nincs
ilyen – az egyetemi oktatás kiegészítéseként alakítsanak ki
szakképzési jellegű lehetőségeket a felsőoktatásban;
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7. nyújtsanak célzottabb támogatást és iránymutatást a hall
gatók részére, elősegítendő, hogy a hallgatók a tervezett
idő alatt megszerezzék felsőoktatási diplomájukat;
8. az Európa 2020 stratégiában és az „Oktatás és képzés 2020”
keretrendszerben az oktatás és képzés tekintetében meghatá
rozott kiemelt területeket kapcsolják a jelenlegi és a jövőbeli
többéves pénzügyi keretben meghatározott, az európai struk
turális alapokból származó kiadásokhoz;
FELKÉRI A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

1. értékelje a nemrégiben végrehajtott kísérleti partneri felül
vizsgálati eljárást, és annak alapján az Európa 2020 stratégia
céljaival összefüggésben terjesszen elő javaslatokat a társaktól
való tanuláson alapuló esetleges jövőbeli tevékenységekről és
a leendő partneri felülvizsgálati eljárásokról szóló megbeszé
lésekre;
2. az „Oktatás és képzés 2020” keretrendszer második munka
ciklusára (2012–2014) vonatkozó kiemelt területek, valamint
adott esetben az országspecifikus ajánlások végrehajtásának
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biztosítása céljából terjessze be a Tanácsnak az „Oktatás és
képzés 2020” munkaprogram tervezetét. A munkaprog
ramnak valamennyi kiemelt területet illetően meg kell hatá
roznia a tervezett intézkedést, az ütemezést és a nyitott
koordinációs módszer keretében létrehozott munkacso
portok részvételét;
FELKÉRI A TAGÁLLAMOKAT ÉS A BIZOTTSÁGOT, HOGY:

1. a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások sérelme
nélkül biztosítsák, hogy a európai strukturális alapokhoz
kapcsolódó jövőbeli közös stratégiai keretben programozott
beruházási prioritások és intervenciók megválasztása során
figyelembe vételre kerüljenek az országspecifikus ajánlá
sokban kiemelten kezelt reformszükségletek;
2. a tagállamok oktatási és képzési rendszereinek, valamint az
Európa 2020 stratégia keretében folyamatban lévő refor
moknak az elemzése céljából jobban hangolják össze az
Eurydice hálózatnak és más érintett hálózatoknak, például
a Cedefop ReferNet-jének a munkáját.

