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EURÓPA 2020 
STRATÉGIA ÉS A FELSŐOKTATÁS

Hagyományos ünnepi konferenciánkon mindig kiemelt fi gyelmet fordítunk az európai integráció 
aktuális történéseire, legyen szó a gazdasági kormányzásról, a pénzügyi válság leküzdéséről, vagy a 
kis-és középvállalkozások támogatásáról. Mindez természetes, hiszen összefügg intézményünk jel-
legzetességeivel, oktatóink tudományos érdeklődésével és nem utolsó sorban annak felismerésével, 
hogy sorsunk, jövőnk szorosan kapcsolódik mindahhoz, ami az Európai Unióban történik.
2013-ban tanácskozásunkon előadóink segítségével két nagy átfogó téma kapcsán kínálunk tájéko-
zódást és eszmecserét, az Európa 2020 Stratégiáról és a 2014-2020 közötti időszakra szóló pénzügyi 
tervről. 
Az Európai Unió gyakorlatában a hosszútávú stratégiai tervezés nem előzmény nélküli. Az Unió ver-
senyképességének fejlesztését elősegítő Lisszaboni Stratégia 2010-ban lejárt. A program célkitűzései 
nem valósultak meg maradéktalanul. Annak legutolsó éveiben az évtized legsúlyosabb pénzügyi és 
gazdasági válsága éreztette hatását. A károk enyhítése a kilábalás felgyorsítása megkövetelte egy új 
stratégia haladéktalan kidolgozását. Az Európai Tanács 2010. június 17-i ülésén a tagállamok elfo-
gadták az Európa 2020 Stratégiát, melynek középpontjában a gazdaságpolitikák fokozott összehan-
golása, a foglalkoztatás növelése és a növekedés újraindítása állnak.
Az előző évtized programjának tapasztalataiból okulva, a Tanácsa az Európa 2020 Stratégiában kon-
centráltabb cselekvési irányokat határozott meg, három prioritást és új elemként, öt számszerűsített 
célt jelölt ki. Minderről előadóink átfogó képet adnak számunkra. Rövid bevezetőmben az oktatás, a 
felsőoktatás szerepére, súlyára szeretném felhívni a fi gyelmüket a stratégia egészében. 
Elöljáróban le kell szögezni, az Európai Unió cselekvési lehetőségei az oktatás területén korláto-
zottabbak. A Lisszaboni Szerződésben rögzített hatásköri szabályok az Európai Unió, az ifjúság, a 
sport, az oktatás és a szakképzés kapcsán támogató, összehangoló, kiegészítő intézkedésekre jogo-
sult, anélkül, hogy elvonná a tagállamok kompetenciáit. A Tanács és az Európai Parlament rendes 
jogalkotói eljárás keretében ösztönző intézkedéseket fogadhat el, és ezekből a tagállamok számára 
nem keletkeznek jogharmonizációs kötelezettségek.
A jogi eszközök viszonylagos korlátozottsága mellett az oktatás súlya, más területekkel kialakult 
szoros összefüggések alapján, az utóbbi évtizedekben megnövekedett a szakpolitikák sorában. Első-
sorban azért, mert összekapcsolódott a fenntartható növekedéshez történő hatékonyabb hozzá- járu-
lással, a növekedés és munkahely teremtés céljaival.
Mindez abban is kifejezésre jutott, hogy az Európa 2020 Stratégia az oktatással, felsőoktatással kap-
csolatban két számszerűsített célt is megjelölt. Nevezetesen a képzettségi szint javítása érdekében 
kevesebb, mint 10%-ra kell mérsékelni a korai iskolaelhagyók és ezzel egyidejűleg legalább 40%-ra 
kell emelni a felsőfokú vagy ennek megfelelő végzettséggel rendelkezők arányát a 30-34 éves kor-
osztályokban. 
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Ezen célok megvalósítását, az Európai Unió kiemelt, zászlóshajó kezdeményezésekkel segíti elő. 
A 2014-2020-ra érvényes pénzügyi keretben a célkitűzések megvalósításához szükséges pénzügyi 
forrásokat is megnövelték. „Mozgásban az ifjúság” keretprogramban a következő fő irányokra kíván 
az Európai Unió összpontosítani: 

az egész életen át tartó tanulás rendszerében több és változatosabb tanulási lehetőséget kell - 
kínálni a fi ataloknak
növelni kell a felsőoktatásban résztvevő hallgatók arányát, mert csak ily módon tud Európa - 
lépest tartani a konkurens országokkal a tudásalapú gazdaságban.
a felsőoktatás fi nanszírozásában a nemzeti jövedelem 2%-ra kell emelni az Uniós átlagot, a - 
jelenlegi 1,3%-ról.
a felsőoktatás nemzetközisítésével elő kell segíteni a tanulmányi mobilitást. 2020-ig kétszeresé-- 
re, 20 %-ra kell növelni a külföldi tanulmányokat folytató hallgató arányát.
Európának sürgősen javítania kell a fi atalok foglalkoztatási helyzetén. A legfontosabb cél, hogy - 
ne legyen olyan fi atal, akinek nincs munkája, nem tanul vagy nem vesz részt aktív munkaerő 
piaci intézkedésben sem. Külön fi gyelmet kell fordítani a fi atal vállalkozók támogatására.

A kialakított tájékoztatási és jelentéstételi mechanizmusok segítségével az Európai Unió intézményei 
nyomon követhetik a tagállamok intézkedésit, a programok végrehajtásának helyzetét a tagállamok-
ban. Ezekhez a célkitűzésekhez kapcsolódnak a felsőoktatási rendszerek reformjai, a felsőoktatási 
humántőke minőségének és jelentőségének növelése, az eredményesebb irányítás és fi nanszírozási 
mechanizmusok kialakítása, az oktatás-kutatás-üzleti élet háromszöge megerősítését szolgáló nem-
zeti intézkedések. 
A magyar miniszterelnök 2010. június 17-én aláírta az Európa 2020 Stratégiát, azzal a szándék-
kal, hogy az abban foglaltak Magyarország számára is irányadóak. A hazai változások eddig ezen 
a téren nem a stratégiában foglaltakkal összhangban történtek. A felsőoktatásban résztvevők száma 
jelentősen csökkent. A területet felügyelő államtitkárság anyagában is megállapították, a magyar 
felsőoktatásban a részvételi arány 22-25%, nemzetközi összehasonlításban alacsony, hasonlóképpen 
a felsőoktatás költségvetési fi nanszírozásához. A Tanács legutóbbi ajánlásában (2013. május 29.) 
megállapították, hogy Magyarországon, a felnőttek egész életen át tartó tanulásban való részvétele 
az Európai Unióban még mindig a legalacsonyabb. Azt is kiemelték, hogy további munkára van 
szükség ahhoz, hogy a felsőoktatásban résztvevők aránya közeledjen az Uniós átlaghoz és a 2020-as 
Stratégia célkitűzéseihez. A Tanács illetékesei kétségesnek ítélték, hogy a folyamatban lévő felsőok-
tatási reform javítani tudja-e a hátrányos helyzetű tanulók bejutását az egyetemekre, főiskolákra. 
További részletes elemzésre a megnyitó keretei között nincs módom. Az elmondottakkal csupán arra 
szerettem felhívni a fi gyelmet, hogy az Európa 2020 stratégia olyan elemeket tartalmaz, amelyek a 
mi munkánkra, az intézmény helyzetére és tevékenységére is komoly hatás gyakorolhatnak. 
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