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Ustanowienie gwarancji umiejętności
Sondaże wskazują, że 70 mln dorosłych obywateli posiada niewystarczające umiejętności
podstawowe, co może powodować problemy osobiste i społeczne. Gwarancja umiejętności ma
zachęcać do tworzenia ścieżek podnoszenia umiejętności na szczeblu krajowym, których realizację i
monitorowanie wesprze Komisja Europejska. Parlament Europejski podkreśla znaczenie
zaangażowania partnerów społecznych, uznawania efektów uczenia się nieformalnego, właściwego
wykorzystania funduszy, synergii z innymi instrumentami i szerzej zakrojonych działań na szczeblu
UE.

Grupy nisko wykwalifikowane na słabej pozycji na rynku pracy
Sondaż Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pokazuje, że prawie 70 mln Europejczyków
nie posiada podstawowych umiejętności czytania i pisania, a jeszcze więcej osób nie potrafi skutecznie
posługiwać się liczbami lub narzędziami cyfrowymi w codziennym życiu. Taki brak umiejętności naraża te
grupy na wysokie ryzyko bezrobocia, ubóstwa i wyłączenia społecznego oraz podnosi ryzyko niższej
produktywności i utraty konkurencyjności. Ponadto nowe metody pracy, takie jak modele gospodarki
społecznościowej, doprowadziły do zmian w wymaganym zestawie umiejętności.

Gwarancja umiejętności
W ramach nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności Komisja Europejska przyjęła w dniu
10 czerwca 2016 r. wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie ustanowienia gwarancji umiejętności, aby
pomóc nisko wykwalifikowanym dorosłym bez wykształcenia średniego II stopnia w nabyciu minimalnego
poziomu umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych i
ewentualnie w nabyciu kwalifikacji odpowiadających wykształceniu średniemu II stopnia lub równoważnych
(poziom 4 europejskich ram kwalifikacji EQF). W tej bardzo zróżnicowanej grupie docelowej znajdują się
bezrobotne, pracujące lub nieaktywne zawodowo osoby w wieku powyżej 25 lat (nieobjęte gwarancją dla
młodzieży) o różnej ścieżce edukacji, ale z których wszystkie potrzebują poprawić swe podstawowe
umiejętności. Państwa członkowskie we współpracy z partnerami społecznymi i podmiotami oferującymi
usługi edukacyjne i szkoleniowe, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi, powinny zorganizować
elastyczne ścieżki podnoszenia umiejętności. Obejmowałyby one trzy etapy: ocena umiejętności,
umożliwiająca nisko wykwalifikowanym dorosłym określenie posiadanych i wymaganych umiejętności;
projektowanie i świadczenie kształcenia i szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb i do
zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy; oraz uznawanie umiejętności nabytych w indywidualnym
zakresie. Te działania to część szerzej zakrojonego zestawu działań politycznych, które mają sprostać większej
skali wyzwaniom dotyczącym umiejętności: podniesienie ogólnego poziomu umiejętności w UE przez lepsze
wykorzystanie istniejących umiejętności i antycypowanie potrzeb. W zaleceniu wzywa się państwa
członkowskie do opracowania w ciągu jednego roku od jego przyjęcia planu działania dotyczącego wdrażania
obejmującego rozwiązania koordynacyjne, określenie priorytetowych grup docelowych na szczeblu
krajowym i dostępnych na szczeblu państw członkowskich środków finansowych. Komisja powinna wspierać
wdrożenie i monitorowanie gwarancji umiejętności. Wsparcie finansowe powinny zapewnić: EFS, Erasmus+,
EaSI, EFRR, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, EFG lub EFRROW.

Parlament Europejski
Zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z 2006 r. zostało
wdrożone przez państwa członkowskie na wszystkich etapach edukacji i szkolenia i podkreślało wagę
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umiejętności czytania i pisania, umiejętności rozumowania matematycznego i kompetencji cyfrowych.
Zalecenie w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie z 2008 r.
ustanowiło ramy odniesienia dla poziomów kwalifikacji definiowanych za pomocą efektów uczenia się. Oba
zalecenia podlegają obecnie rewizji jako część nowego programu na rzecz umiejętności. W dniu 8 listopada
2016 r. Parlament przyjął pytanie wymagające odpowiedzi ustnej od Komisji (złożone przez Thomasa Händla
z grupy GUE/NGL, Niemcy) w sprawie wdrożenia wniosku. Parlament pytał, jak państwa członkowskie będą
angażowane w tę niewiążącą prawnie inicjatywę oraz czy przewidziano mechanizm wspierający państwa
członkowskie w opracowywaniu planów działania oraz ich monitorowaniu. Następnie Parlament pytał, w jaki
sposób zaangażowane będą zainteresowane podmioty, w tym partnerzy społeczni; czy istnieje możliwość
sfinansowania tej inicjatywy bez dodatkowych środków oraz zwłaszcza czy wprowadzone zostaną procedury
umożliwiające przenoszenie środków i właściwe korzystanie z funduszy, a także strategia zachęcająca
państwa członkowskie do udziału w tej inicjatywie. Ponadto Parlament pytał, w jaki sposób Komisja zamierza
zająć się kwestią przedwczesnego kończenia edukacji szkolnej w tym zaleceniu. Pytanie zostanie przedłożone
na listopadowym posiedzeniu plenarnym.
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