
Nyelvismereti értékelő táblázat: szakértői, használható szintet megelőző szint, alapszint és alap-
szintet megelőző szint

Szint

Kiejtés
Elfogadott olyan dialektus
és/vagy kiejtés, amely a

repülő közösségben a szö-
vegértést nem zavarja…

Nyelvszerkezet
A vonatkozó nyelvtani
szerkezeteket és mondat-
mintákat a feladatnak

megfelelő nyelvi funkciók
határozzák meg.

Szókincs Beszédkészség Beszédértés Kölcsönhatások

Használ-
ható szin-
tet mege-
lőző szint
3

Kiejtés, hangsúlyo-
zás, beszédritmus és
hanglejtés a beszélő
első nyelvének vagy
regionális jellemzői-
nek a hatásai által
befolyásolt, és gyak-
ran gátolja a kön-
nyű szövegértést…

Előre várt helyze-
tekhez táruló alap-
szintű nyelvtani
szerkezeteket nem
mindig helyesen
használja. A hibák a
szövegértést gyak-
ran befolyásolják…

Szókincs terjedelme
és pontossága
gyakran elegendő
szokásos, konkrét
vagy munkával
kapcsolatos témák-
ban a kommuniká-
cióhoz, de a szó-
kincskészlet korlá-
tozott és a
szóhasználat gyak-
ran helytelen. A
megfelelő szókincs
hiánya esetén gyak-
ran képtelen a
körülírásra.

Szövegnyújtásokat
alkalmaz, de a
mondatszerkesztése
és a szünetek tar-
tása sokszor hely-
telen. A nyelv fel-
dolgozásában a
habozás vagy lassú-
ság gátolhatja a
hatékony kommu-
nikációt. Hézagtöltő
szavai időnként
nem zavaróak.

A beszédértés gyak-
ran pontos általá-
nos, konkrét és
munkával kapcso-
latos témákban,
amikor a használt
akcentus és beszéd-
mód nemzetközi
hallgatóság számára
kielégítően érthető.
Amikor a beszélő
nyelvi vagy helyzet-
ből fakadó akadá-
lyokba ütközik,
vagy az események
váratlan fordulatá-
nak bekövetkezése-
kor a beszédértése
akadozhat.

A reakciói időnként
azonnaliak, megfe-
lelőek és informáci-
óértékűek. Elfogad-
ható könnyedséggel
képes információ-
cserét kezdemé-
nyezni ismerős
témakörökben és
várható helyzetek-
ben. Az események
váratlan fordulatá-
nak bekövetkezése-
kor általában nem
megfelelő.

Alapszint
2

Kiejtés, hangsúlyo-
zás, beszédritmus és
hanglejtés a beszélő
első nyelvének vagy
regionális jellemzői-
nek a hatásai által
erősen befolyásolt,
és általában gátolja
a könnyű szöveg-
értést.

Csak egy néhány
egyszerű, megjegy-
zett nyelvtani szer-
kezetet képes korlá-
tozott helyességgel
használni.

Korlátozott szó-
kincs, csak elszige-
telt szavakból és
megjegyzett mon-
datokból áll.

Nagyon rövid, elszi-
getelt, megjegyzett
kifejezéseket rángat
elő gyakori szüne-
tek tartásával és
hézagkitöltő szavak
zavaró használatá-
val miközben keresi
a kifejezéseket és
megpróbál megfe-
lelően artikulálni.

A beszédértés elszi-
getelt, megjegyzett
mondatokra korlá-
tozott, amikor azo-
kat lassan, jól arti-
kulálva ejtik ki.

Reakcióideje lassú,
gyakran helytelenül
reagál. Az együtt-
működése egyszerű
rutinkapcsolatokra
korlátozódik.

Alapszintet
megelőző
szint
1

Az alapszintet el
nem érő teljesít-
mény.

Az alapszintet el
nem érő teljesít-
mény.

Az alapszintet el
nem érő teljesít-
mény.

Az alapszintet el
nem érő teljesít-
mény.

Az alapszintet el
nem érő teljesít-
mény.

Az alapszintet el
nem érő teljesít-
mény.

Megjegyzés. – A rádiótelefonos kommunikációhoz minimális követelményként legalább a használható szint (4. szint) szükséges. Az 1–3. szintek, tehát az alapszintet megelőző, az alapszint
és a használható szintet megelőző szint olyan nyelvismeretet jelent, amely nem éri el az ICAO által meghatározott nyelvismereti követelmények szintjét. A bővített és szakértői szintek (5. és 6.
szint) a minimális előírt szintnél magasabb nyelvismereti szintek. Egészében véve ez az táblázat összehasonlító viszonyítási alapként használható képzési és vizsgáztatási célokra, segítséget nyújt
a jelöltek számára az ICAO használható nyelvismereti szint (4. szint) eléréséhez.

III. MELLÉKLET

A KÉPZÉSEK NYÚJTÓI SZÁMÁRA MEGADOTT BIZONYÍTVÁNYOKHOZ TÁRSÍTOTT KÖVETELMÉNYEK
ÉS FELTÉTELEK

(1) A 10. és 11. cikkekben említett követelmények különösen az alábbiakra vonatkoznak:

a) a tanfolyamok tartalmára, megszervezésére és időtartamára;

b) a vizsgáztatások megszervezésének a módjára;

c) az oktató és tanító személyzet tagjainak a minőségére és tapasztaltságára;

d) az oktatók felszereléseire, berendezéseire és elhelyezésére;

e) a minőségbiztosítási rendszerekre és eljárásokra;
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f) a szolgáltatások minőségére;

g) a pénzügyi megalapozottságra;

h) a felelősségre és biztosítási fedezetre;

i) a tulajdonosi szerkezetre és a szervezeti felépítésre.

(2) A bizonyítványokban fel kell tüntetni:

a) a bizonyítványt kibocsátó nemzeti felügyeleti hatóság nevét;

b) a kérelmező adatait (név és cím);

c) a tanúsított szolgáltatástípusokat;

d) a jelölt megfelelését megerősítő nyilatkozatot az 1. pontban meghatározott követelmények tekinte-
tében;

e) a bizonyítvány kiállításának a napját és érvényességi időtartamát.

(3) Adott esetben, a bizonyítványok a következő feltételekkel egészülhetnek ki:

a) a meghatározott szolgáltatások operatív jellemzői;

b) a szolgáltatások nyújtásához előírt idő;

c) minden egyéb olyan jogi feltétel, amely nem a léginavigációs szolgáltatások területét érinti, mint
például a bizonyítvány felfüggesztésének vagy visszavonásának a feltételei.

P6_TA(2005)0064

Európai Beruházási Bank: éves jelentés (2003)

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Beruházási Bank 2003-as éves jelentéséről
(2004/2187(INI))

Az Európai Parlament,

— tekintettel az EK-Szerződés 266. és 267. cikkére, amelyek létrehozták az Európai Beruházási Bankot
(EBB), valamint a bank alapokmányáról szóló, a Szerződéshez csatolt jegyzőkönyvre,

— tekintettel az Elnökök Értekezlete 1996. május 15-i határozatára arra vonatkozóan, hogy az illetékes
bizottság irányítása mellett évente tanácskozzanak a kölcsönök terén alkalmazott prioritásokról, az
EBB éves jelentéséről és általános iránymutatásairól,

— tekintettel az EBB-csoport 2003-as tevékenységi jelentésére, a 2004–2006-os cselekvési tervére, az
Európai Beruházási Alap (EBA) 2003-as éves jelentésére, a 2003-as költségvetéssel foglalkozó vizsgáló-
bizottság éves jelentéseire és az irányítóbizottság válaszaira, valamint az EBB elnökének 2004. novem-
ber 23-án az illetékes bizottság előtti meghallgatására,

— tekintettel az EBB irányítási struktúrájáról szóló 2004. június 2-i közleményre,

— tekintettel a Számvevőszék 2003-as éves jelentésében szereplő észrevételekre,

— tekintettel az Európai Bizottság és az EBB közötti 2000 januárjában létrejött együttműködési megálla-
podásra,

— tekintettel a 2000. március 23–24-i lisszaboni, a 2001. június 15–16-i göteborgi és a 2003. december
12-i és 13-i brüsszeli Európai Tanács elnökségi következtetéseire,

— tekintettel az Európai Beruházási Bank 2002-es éves jelentéséről szóló 2004. április 22-i (1) állásfoglalá-
sára,

(1) Elfogadott szövegek, P5_TA(2004)0371.
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