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Számszerűsített célok - 2020
A Bizottság javaslata alapján az Európai Tanács elfogadta 2010 márciusában: ezek alapján
saját nemzeti vállalások

FOGLALKOZTATÁS 75%

a 20–64 évesek körében

INNOVÁCIÓ

3%

az Európai Unió GDP-jének

KLÍMA / ENERGIA

20%-kal kevesebb üvegházhatást okozó gáz
20%

megújuló energiaforrások aránya

20%-kal jobb energiahatékonyság
OKTATÁS

10%

alatt a korai iskolaelhagyók aránya

Legalább 40%-a az uniós lakosoknak
felsőfokú végzettségű
SZEGÉNYSÉG

Legalább 20 millió fővel csökkenjen

Elérjük a kitűzött célokat 2020-ra ?
FOGLALKOZTATÁS 75% a 20–64 évesek körében

69,2% (2014)

INNOVÁCIÓ

3% az Európai Unió GDP-jének K+F befektetés 2,03% (2014)

KLÍMA / ENERGIA

20%-kal kevesebb üvegházhatást okozó gáz

-18% (2012)

20% megújuló energiaforrások aránya

15% (2013)

20%-kal jobb energiahatékonyság

16% (2013)

10% alatt a korai iskolaelhagyók aránya

11.2% (2014)

OKTATÁS

Legalább 40%-a az uniós lakosoknak felsőfokú
37,9% (2014)
végzettségű
SZEGÉNYSÉG

Legalább 20 millió fővel csökkenjen

+4 millió (2014)

Számszerűsített célok – 2020:
Magyarország
FOGLALKOZTATÁS 75%

a 20–64 évesek körében

75%

66,7%

INNOVÁCIÓ

3%

az Európai Unió GDP-jének

1,8%

1,38%

KLÍMA / ENERGIA

20%-kal kevesebb üvegházhatást okozó gáz +10%

-16%

megújuló energiaforrások aránya

9,8%

20%

20%-kal jobb energiahatékonyság
OKTATÁS

SZEGÉNYSÉG

10%

14,65%
10%

alatt a korai iskolaelhagyók aránya 10%

11,4%

Legalább 40%-a az uniós lakosoknak
felsőfokú végzettségű

34%

Legalább 20 millió fővel csökkenjen

-450 000 +87 000

34,1%

Oktatás és
képzés 2020

Mit tehet az Európai Unió?
• Az oktatási és képzési szakpolitikák a tagállamok
hatáskörébe tartoznak, de sokan közülük hasonló
kihívásokkal szembesülnek. Az európai együttműködés
kiegészíti és támogatja a tagállami reformokat és
kezdeményezéseket.
• 2009-ben a tagállamok és az Európai Bizottság
megállapodott, hogy 2020-ig együttműködésükben az
alábbiakra összpontosítanak:
• Megerősítik az egész életen át tartó tanulást és mobilitást
• Javítják az oktatás-képzés minőségét és hatékonyságát
• Elősegítik a méltányosságot, a társadalmi kohéziót és a tevékeny
polgári szerepvállalást
• Ösztönzik a kreativitást és az innovációt.

• Ez az együttműködés az Oktatás és képzés 2020, vagy
ET 2020 néven ismert.

ET 2020 – hogyan működik?
• 'ET 2020 eszköztár': Az európai együttműködés
összefogja a tagállamokat, az Európai Bizottságot és más
érintetteket annak érdekében, hogy megosszák egymással
a tapasztalataikat, adataikat, elemzéseiket és szakpolitikai
megoldásaikat - egymástól tanulhassanak.
• Az ET 2020 munkacsoportok, amelyek tagjai tagállami
tisztviselők és más érintettek, az ET eszköztárának egyik fő
eleme
• Az Erasmus+ program támogatja ezt az együttműködést
stratégiai partnerségek, innovatív projektek, szakpolitikai
kísérletek, hálózatok és egyéb eszközök segítségével
• Az európai együttműködés egyben figyelemmel kíséri a
fejlődést a közösen megállapított küszöbértékek
(benchmarks) és rendszeres jelentések révén – ilyen pl. az
évente megjelenő Oktatás és Képzés Figyelő

A 2011-es felsőoktatási stratégia
felülvizsgálata
Online konzultáció a 2011-es felsőoktatási modernizációs EU
agendáról:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/
new-modernisation-agenda_en.htm
Főbb kérdések:
• Az EU felsőoktatásának jelenlegi erősségei és gyengeségei
• A prioritások, amelyekre a felsőoktatásért felelőseknek
koncentrálniuk kellene, valamint
• Az EU-nak milyen módon kellene támogatnia a felsőoktatás
jobbítását
Válaszadási határidő: 2016. február 29.
Célzott konzultációk fogják kiegészíteni az érintett csoportokkal.
A beérkezett vélemények összefoglalóját a válaszadási határidőt
követő egy hónapon belül publikálja a Bizottság.

Köszönöm a figyelmet!
http://ec.europa.eu/education
Liliana.Zugo@ec.europa.eu

