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EDUKACJA I SZKOLENIE ZAWODOWE

W ramach polityki w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego podejmowanie decyzji
odbywa się w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Zgodnie z zasadą pomocniczości
decyzje dotyczące polityki edukacji i szkolenia podejmowane są przez poszczególne państwa
członkowskie Unii Europejskiej (UE). W związku z tym UE pełni rolę wspierającą. Niemniej
jednak niektóre wyzwania są wspólne dla wszystkich państw członkowskich – starzejące się
społeczeństwa, brak wykwalifikowanej siły roboczej i światowa konkurencja – i w związku
z tym wymagają wspólnych działań oraz współpracy między państwami i korzystania
z doświadczeń innych[1].

PODSTAWA PRAWNA

O ile szkolenie zawodowe zostało określone w 1957 r. w traktacie rzymskim jako
obszar działań Wspólnoty, o tyle edukacja została formalnie uznana za obszar wchodzący
w zakres kompetencji UE dopiero w 1992 r. w traktacie z Maastricht. Traktat stanowi, że
Wspólnota „przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do
współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie
i uzupełnianie ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność państw członkowskich za
treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową
i językową”.
W traktacie lizbońskim nie zmieniono przepisów dotyczących roli UE w edukacji i szkoleniu
(Tytuł XII, art. 165 i 166). Niemniej jednak warto wspomnieć o kilku aspektach: w traktacie
lizbońskim zawarty jest na przykład przepis, który w literaturze opisywany jest jako
horyzontalna „klauzula społeczna”. Artykuł 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE) stanowi: „Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod uwagę
wymogi związane ze wspieraniem [...] wysokiego poziomu kształcenia [i] szkolenia [...]”.
Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, która posiada tę samą moc prawną
co Traktaty (art. 6 TUE), stanowi: „Każdy ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia
zawodowego i ustawicznego” (art. 14) oraz „Każdy ma prawo do podejmowania pracy oraz
wykonywania swobodnie wybranego lub zaakceptowanego zawodu” (art. 15).

CELE

A. Cele zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia powinna brać pod uwagę wymogi
związane ze wspieraniem wysokiego poziomu edukacji i szkolenia. W związku z tym
długoterminowe strategiczne cele UE w zakresie edukacji i szkolenia, określone przez Radę
w 2009 r., są następujące: (1) urzeczywistnienie koncepcji uczenia się przez całe życie
i mobilności; (2) poprawa jakości i skuteczności edukacji i szkolenia; (3) promowanie równości,

[1]Zob. także notę faktograficzną 5.13.4 poświęconą szkolnictwu wyższemu.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.13.4.pdf
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spójności społecznej i aktywności obywatelskiej; (4) sprzyjanie kreatywności i innowacyjności,
w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach edukacji i szkolenia.
B. Priorytety w zakresie edukacji i szkolenia
1. Strategia „Europa 2020” i strategiczne ramy „Edukacja i szkolenia 2020”
Polityka w zakresie edukacji i szkolenia nabrała rozpędu wraz z przyjęciem strategii „Europa
2020” – inicjatywy przewodniej UE ukierunkowanej na wzrost gospodarczy i zatrudnienie.
Odpowiedzialność za systemy edukacji i szkolenia spoczywa na państwach członkowskich,
UE odgrywa jednak główną rolę w działaniach wspierających i uzupełniających na rzecz
usprawnienia i modernizacji tych systemów.
W ramach strategii Europa 2020 państwa członkowskie co roku otrzymują szczegółowe
wskazówki dotyczące reform priorytetowych w formie zaleceń dla poszczególnych krajów.
W dziedzinie edukacji i szkolenia cele, narzędzia i ustalenia dotyczące wspólnej pracy na
szczeblu UE zostały określone w ramach strategicznych „Edukacja i szkolenia 2020 (ET 2020)”,
które obowiązują do 2020 r.
W śródokresowym przeglądzie ram ET 2020 w 2015 r. potwierdzono cztery cele strategiczne,
a cykl roboczy ustalono na pięć lat (trzy lata w okresie 2010–2015). Dostosowano
ramy w celu odzwierciedlenia znaczenia edukacji i szkoleń zarówno dla zatrudnienia,
jak i promowania wartości podstawowych i aktywnego obywatelstwa. Zmiana ta jest
również widoczna w sześciu obszarach priorytetowych: (1) odpowiednie i wysokiej jakości
umiejętności i kompetencje, z naciskiem na wyniki nauczania, sprzyjające zatrudnieniu,
innowacji i aktywnemu obywatelstwu; (2) edukacja integracyjna, równość, niedyskryminacja
i promowanie kompetencji obywatelskich; (3) otwarte i innowacyjne kształcenie i szkolenie
m.in. poprzez pełne wykorzystanie zdobyczy epoki cyfrowej; (4) silne wsparcie dla nauczycieli;
(5) przejrzystość oraz potwierdzanie umiejętności i kwalifikacji w celu wspierania mobilności
edukacyjnej i zawodowej; (6) zrównoważone inwestycje, wyniki i efektywność systemów
kształcenia i szkolenia.
Postęp monitorowany jest przy pomocy wskaźników i poziomów odniesienia, opracowanych
z myślą o polityce opartej na dowodach i określaniu zadań. Wskaźniki kluczowe wykorzystuje
się również w celu monitorowania postępu w szeregu dodatkowych obszarów priorytetowych,
nieobjętych obecnie poziomami odniesienia, takich jak języki obce, umiejętności osób
dorosłych, inwestycje w edukację i szkolenie, technologie ICT w edukacji, przedsiębiorczość
w edukacji oraz kształcenie i szkolenie zawodowe.
Wskaźniki i poziomy odniesienia to ważne środki mierzenia postępu w zakresie edukacji
i szkolenia. W ramach ET 2020 ustanowiono następujące unijne poziomy odniesienia na
2020 r.: (1) co najmniej 95 % dzieci w przedziale wiekowym od czterech lat do wieku
podjęcia obowiązku szkolnego powinno podlegać wczesnej edukacji; (2) liczba piętnastolatków
o niewystarczających umiejętnościach w zakresie czytania, matematyki i przedmiotów ścisłych
powinna spaść poniżej 15 %; (3) liczba osób przedwcześnie kończących edukację i szkolenie
powinna spaść poniżej 10 %; (4) liczba osób w przedziale wiekowym od 30 do 34 lat
posiadających wyższe wykształcenie powinna wynosić co najmniej 40 %; (5) średnio co
najmniej 15 % dorosłych w grupie wiekowej od 25 lat do 64 lat powinno uczestniczyć w procesie
uczenia się przez całe życie; (6) co najmniej 20 % absolwentów uczelni wyższych i 6 % osób
w grupie wiekowej od 18 do 34 lat posiadających wstępne wykształcenie zawodowe powinno
przez pewien czas uczyć się lub szkolić za granicą; (7) udział pracujących absolwentów (osoby
w grupie wiekowej od 20 do 34 lat, które pomyślnie zakończyły naukę na poziomie średnim

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_pl
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_pl
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_pl
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lub wyższym), którzy zakończyli edukację od roku do trzech lat wcześniej, powinien wynosić
co najmniej 82 %[2].
2. Kształcenie i szkolenie zawodowe dla zatrudnienia
W 2016 r. Komisja opublikowała komunikat pt. „Nowy europejski program na rzecz
umiejętności” (COM(2016)0381), w którym proponuje się działania, które posłużą do
wyposażenia ludzi w umiejętności potrzebne na rynku pracy oraz do lepszego wykorzystywania
przez nich umiejętności, które już posiadają, żeby mogli znaleźć miejsca pracy wysokiej jakości
oraz poprawić swoje perspektywy życiowe.
Jedna z inicjatyw zaproponowanych w „Nowym europejskim programie na rzecz
umiejętności” polegała na aktualizacji ram Europass, które leżą w kompetencji Europejskiego
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), jednej z unijnych agencji
zdecentralizowanych.
Europass, który uruchomiono w 2005 r., stanowi zbiór dokumentów i narzędzi dostępnych w 28
językach, który ma pomóc obywatelom w obszarze EOG w opracowaniu własnego CV oraz
portfolio kwalifikacji. W październiku 2016 r. Komisja zaproponowała wspólne ramy mające na
celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), które
miały zaktualizować decyzję z 2004 r. Parlament i Rada pracują obecnie nad tym wnioskiem
i podejmą decyzję w zwykłej procedurze ustawodawczej w drugiej połowie 2017 r. lub w 2018 r.
Proces z Kopenhagi i Brugii ma na celu wzmocnienie unijnej współpracy w dziedzinie
kształcenia i szkolenia zawodowego, zaś priorytety odnowionej europejskiej agendy w zakresie
uczenia się dorosłych dotyczą wspierania kształcenia dorosłych. Oba sektory mają specjalne
priorytety na okres do roku 2020.
Z kolei Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest pierwszą europejską inicjatywą
mającą na celu pełną integrację wszystkich trzech elementów „trójkąta wiedzy” (edukacji,
badań, innowacji); instytucja ta będzie dążyć do tego, aby stać się światowej klasy wzorcem,
który inspiruje i toruje drogę zmianom w istniejących instytucjach edukacyjnych i badawczych
(szczegółowe informacje na temat szkolnictwa wyższego znajdują się w nocie faktograficznej
5.13.4).
C. Program Erasmus+ (2014–2020)
Obszary edukacji, szkolenia i sportu w ramach unijnej strategii wzrostu na nadchodzące
dziesięciolecie zostały uznane za kluczowe czynniki na rzecz przezwyciężenia
kryzysu ekonomiczno-społecznego, który dotyka państw europejskich, ożywienia wzrostu
i wzmocnienia równości i integracji społecznej.
W związku z powyższym Erasmus+ jest unijnym programem na lata 2014–2020 obejmującym
obszary edukacji, szkolenia i sportu. Rozwija wcześniejsze unijne programy promujące
wymianę i rozwój systemów edukacji i szkolenia oraz pracę z młodzieżą.
Erasmus+ ma za zadanie wspomagać działania państw w celu skutecznego wykorzystania
europejskiego kapitału ludzkiego i społecznego, przy jednoczesnym ugruntowaniu zasady
uczenia się przez całe życie dzięki łączeniu formalnego, pozaformalnego i nieformalnego
uczenia się na przestrzeni kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą.
Szczegółowe cele programu Erasmus+ w zakresie edukacji i szkolenia to: (1) podniesienie
poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem ich

[2]W sprawie strategii „Europa 2020” zob.: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. Pięć spośród przewodnich
inicjatyw strategii „Europa 2020” zależy od modernizacji systemów edukacji i szkolenia: „Mobilna młodzież”,
„Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Unia innowacji” oraz
„Platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem”.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pl
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pl
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.13.4.pdf
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znaczenia na rynku pracy[3] oraz ich wpływu na spójność społeczeństwa; (2) wspieranie
poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienie instytucji edukacyjnych
i szkoleniowych; (3) promowanie i podnoszenie świadomości dotyczącej europejskiego obszaru
uczenia się przez całe życie, który ma za zadanie uzupełniać reformy polityczne na szczeblu
krajowym, a także wspierać modernizację systemów edukacji i szkolenia; (4) wzmacnianie
międzynarodowego wymiaru edukacji i szkolenia; (5) poprawa nauczania i uczenia się języków
oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej UE i świadomości międzykulturowej.
Ambitny cel postawiony przed nowym programem Erasmus+ polega na promowaniu synergii
i współoddziaływania na przestrzeni różnych obszarów kształcenia, szkolenia i pracy
z młodzieżą, usuwaniu sztucznych granic pomiędzy różnymi działaniami i formułami
projektu, rozwijaniu nowych pomysłów, przyciąganiu nowych podmiotów ze świata pracy
i społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzaniu nowych form współpracy. W sektorze
edukacji cele te realizuje się w ramach działań podstawowych. Działanie podstawowe 1
koncentruje się na mobilności studentów w szkolnictwie wyższym oraz kształceniu i szkoleniu
zawodowym pracowników we wszystkich sektorach edukacji, działanie podstawowe 2
koncentruje się na partnerstwach, zaś działanie podstawowe 3 wspiera reformę polityki.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament od początku opowiadał się za ścisłą współpracą między państwami członkowskimi
w dziedzinie edukacji i szkolenia oraz za poszerzeniem europejskiego wymiaru polityki
edukacyjnej państw członkowskich. Z tego powodu opowiadał się za stworzeniem solidnej
podstawy prawnej w zakresie edukacji i szkolenia oraz z powodzeniem pracował nad
zapewnieniem zwiększenia środków budżetowych na program Erasmus+, a także popierał
zmianę priorytetów w finansowaniu ze środków UE w następnych WRF w kierunku wydatków
bardziej nakierowanych na przyszłość.
Parlament również uczestniczy aktywnie w cyklu polityki związanym z ET 2020 i odpowiada
na sporządzane w związku z nim sprawozdania (np. w swojej rezolucji w sprawie edukacji,
szkolenia i strategii „Europa 2020”, przyjętej dnia 11 września 2012 r., oraz w sprawozdaniu
w sprawie działań następczych w związku ze strategicznymi ramami współpracy w dziedzinie
kształcenia i szkolenia (ET 2020).
Parlament przykłada również duża wagę do komunikatów Komisji dotyczących określonych
obszarów edukacji i szkoleń. Przykładowo można wskazać rezolucję Parlamentu z dnia 12 maja
2011 r. w sprawie wczesnego kształcenia w Unii Europejskiej, z dnia 1 grudnia 2011 r.
w sprawie przeciwdziałania zjawisku przedwczesnego kończenia nauki, rezolucję z dnia
20 kwietnia 2012 r. w sprawie modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego,
z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nowego podejścia do edukacji, z dnia 15 kwietnia
2014 r. w sprawie nowych technologii i otwartych zasobów edukacyjnych, z dnia 8 września
2015 r. w sprawie promowania przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenia oraz
z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie programu Erasmus+ i innych narzędzi wspomagania
mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
W 2017 r. pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym poddane zostanie sprawozdanie
z wdrożenia programu Erasmus+ (2015/2327(INI)). W sprawozdaniu tym przeanalizowano
pierwsze lata realizacji programu, podkreślono pozytywne wyniki oraz zaproponowano zmiany
zmierzające do poprawy drugiej części wieloletniego programu ramowego.

[3]Według przedsiębiorców europejskie systemy edukacji i szkolenia zapewniają ciągle niewystarczający poziom
umiejętności koniecznych do znalezienia pracy, a także nie współpracują we właściwy sposób z biznesem
i pracodawcami na rzecz zbliżenia doświadczeń edukacyjnych i realiów świata pracy.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
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Komisja Kultury i Edukacji (CULT) i Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL)
przygotowują obecnie wspólne sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie „Nowego
europejskiego programu na rzecz umiejętności”. Oczekuje się, że zostanie ono poddane pod
głosowanie na posiedzeniu plenarnym w lecie 2017 r. Obie te komisje pracują także wspólnie
nad sprawozdaniem ustawodawczym w sprawie wniosku Komisji dotyczącego nowej decyzji
w sprawie Europass (2016/0304(COD)).
Komisja Kultury i Edukacji przygotowuje obecnie sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie
„dalszego kształcenia akademickiego i kształcenia na odległość jako części europejskiej
strategii uczenia się przez całe życie” (2016/2142(INI)).
We wszystkich pracach w dziedzinie edukacji i szkoleń PE konsekwentnie stoi na stanowisku,
że edukacja nie tylko ma kluczowe znaczenie dla stwarzania możliwości młodym ludziom,
ale także dla przygotowania jednostek do bycia aktywnymi obywatelami w złożonych
społeczeństwach.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)

	Edukacja i szkolenie zawodowe
	Podstawa prawna
	Cele
	Rola Parlamentu Europejskiego


