
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN
ELFOGADOTT HATÁROZATOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1065/2008/EK HATÁROZATA

(2008. október 22.)

a szakképesítéseknek az Európai Közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságáról szóló
85/368/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 150. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé
nyére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással össz
hangban (2),

mivel:

(1) A jobb szabályozásra vonatkozó közösségi politikák
hangsúlyozzák a nemzeti és közösségi jogszabályok
egyszerűsítésének fontosságát, ami elengedhetetlen a
vállalkozások versenyképességének javításához és a lissza
boni menetrend célkitűzéseinek eléréséhez.

(2) A 85/368/EGK tanácsi határozat (3) végrehajtása nem
volt eredményes a szakképesítések összehasonlíthatósá
gának elérése céljából a másik tagállamban állást kereső
munkavállalók hasznára.

(3) A 85/368/EGK határozatban előírt, a képesítések leírására
és összehasonlítására használt módszerek és megközelítés
eltér a jelenleg az oktatási és képzési rendszerekben alkal
mazottaktól.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2008. április 23-i, az
egész életen át tartó tanulás európai képesítési keretrend
szerének létrehozásáról szóló ajánlása (4) következtében a
85/368/EGK határozat feleslegessé vált.

(5) Ennek megfelelően a 85/368/EGK határozatot hatályon
kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 85/368/EGK határozat hatályát veszti.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. október 22-én.
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