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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia konkurencyjnego rynku 

pracy w Unii Europejskiej XXI w.: wspieranie polityki rozwoju umiejętności oraz 

tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy opartych na poszanowaniu praw w celu wyjścia 

z kryzysu 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając swą rezolucję ustawodawczą z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do zwiększenia kwoty 
początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych 
wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych1, 

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie zatrudnienia młodzieŜy2, 

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie respektowania 
podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się w UE, 

– uwzględniając jeden z priorytetów konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej, które 
odbyło się w dniach 26 i 27 czerwca 2014 r.: pomoc w rozwijaniu umiejętności, 
uwalnianiu talentów oraz tworzeniu szans Ŝyciowych dla wszystkich poprzez 
promowanie odpowiednich umiejętności na rzecz nowoczesnej gospodarki i uczenia się 
przez całe Ŝycie, 

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 17 stycznia 2014 r. dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej sieci słuŜb zatrudnienia, 
dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0110. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2014)0010. 
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pracy,  

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie poświadczania 
wyników kształcenia pozaformalnego i nieformalnego (2012/C 398/01), 

– uwzględniając swe zalecenie oraz zalecenie Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe Ŝycie, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Kultury i Edukacji (A8-0000/2015), 

A. mając na uwadze, Ŝe między państwami członkowskimi występują znaczne róŜnice pod 
względem istnienia pewnych zawodów, a takŜe liczby wakatów, których nie moŜna 
zapełnić z powodu braku wykwalifikowanych pracowników; 

B. mając na uwadze, Ŝe wysoka stopa długotrwałego bezrobocia budzi niepokój, poniewaŜ 
dotyczy ok. 12,4 mln osób, które są bezrobotne przez ponad rok, a wśród których 6 mln 
osób jest bezrobotnych przez ponad dwa lata; mając na uwadze, Ŝe długotrwałe 
bezrobocie zagraŜa przyszłości jednostek, a takŜe równowadze naszej społecznej 
gospodarki rynkowej i stało się problemem strukturalnym; 

C. mając na uwadze, Ŝe polityka oszczędnościowa i reformy rynku pracy wywierają 
negatywny wpływ na tworzenie miejsc pracy oraz ich jakość; mając na uwadze, Ŝe 
europejski rynek pracy, który zapewnia pracownikom i pracodawcom bezpieczeństwo, 
przyczynia się do osiągania celów strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, 
ubóstwa oraz wykluczenia społecznego; 

D. mając na uwadze, Ŝe w 2012 r. jeden na trzech pracowników europejskich nie posiadał 
kwalifikacji wymaganych do wykonywania pracy lub wykonywał pracę wymagającą 
kwalifikacji niŜszych niŜ te przez niego posiadane1 oraz Ŝe zwykle młodzi pracownicy 
posiadają formalnie wyŜsze kwalifikacje niŜ te wymagane do wykonywania pracy, a 
równocześnie częściej niŜ starsi pracownicy wykonują pracę w mniejszym stopniu 
dostosowaną do swych umiejętności; 

E. mając na uwadze, Ŝe kryzys w nieproporcjonalnie duŜym stopniu dotknął młodych 
ludzi, którzy stali się grupą najbardziej zagroŜoną ubóstwem; 

Kryzys gospodarczy i jego następstwa 

1. ubolewa nad faktem, Ŝe z powodu europejskiego kryzysu gospodarczego obywatele w 
sposób szczególny odczuwają wzrost ubóstwa i bezrobocia oraz pogłębiające się 
nierówności; stwierdza, Ŝe szereg państw członkowskich zmaga się z wysoką stopą 
bezrobocia (UE28: 9,9%); jest ponadto zaniepokojony, Ŝe stopa bezrobocia wśród 
młodzieŜy (UE28: 21,4%) jest ogólnie duŜo wyŜsza niŜ w przypadku reszty 
społeczeństwa; 

                                                 
1 Komisja Europejska (2013 r.): Przegląd dotyczący zatrudnienia i kwestii społecznych. 
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2. podkreśla, Ŝe europejska siła robocza stoi w obliczu znacznych trudności w następstwie 
kryzysu finansowego z 2008 r., polityki oszczędnościowej i będącego ich skutkiem 
spowolnienia gospodarczego; zwraca uwagę, Ŝe takie nieprawidłowe wybory polityczne 
doprowadziły do cięć wydatków publicznych na kształcenie i świadczenia społeczne, a 
takŜe Ŝe powszechnie stosowano środki obniŜające ochronę zatrudnienia; 

3. podkreśla, Ŝe środki kryzysowe mające na celu ograniczenie wydatków publicznych w 
krajach dotkniętych kryzysem wywarły juŜ bezpośredni negatywny wpływ, szczególnie 
na ludzi młodych, w związku z cięciami wydatków na kształcenie, tworzenie miejsc 
pracy, usługi wsparcia oraz ochronę socjalną; ubolewa, Ŝe opracowywano strategie 
polityczne dotyczące ludzi młodych bez angaŜowania ich i ich przedstawicieli w ten 
proces; 

4. uwaŜa, Ŝe ambitna polityka gospodarcza i społeczna, inteligentne i zrównowaŜone 
reformy rynku pracy, niezawodne usługi publiczne i ukierunkowane inwestycje, a takŜe 
szerszy dostęp do długoterminowego i stabilnego finansowania mają podstawowe 
znaczenie w dąŜeniu do sprawiedliwszego, trwalszego i bardziej integracyjnego 
społeczeństwa i tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy opartych na poszanowaniu 
praw w celu zapewnienia pracownikom godziwych dochodów oraz poprawy integracji 
społecznej; podkreśla ponadto potrzebę zrównowaŜonych, chroniących przed ubóstwem 
i silnych systemów ochrony socjalnej; 

Sytuacja na rynku pracy w UE 

5. zwraca uwagę, Ŝe w Europie jest z jednej strony 24 mln bezrobotnych, w tym 7,5 mln 
młodzieŜy, która nie pracuje, nie kształci się i nie szkoli, a z drugiej zaś 2 mln 
nieobsadzonych miejsc pracy; podkreśla, Ŝe strukturalnego problemu wielkoskalowego 
bezrobocia w Europie nie da się rozwiązać, zajmując się jedynie kwestią 
niedopasowania kwalifikacji; 

6. wyraŜa zaniepokojenie faktem, Ŝe stopa bezrobocia w UE nadal jest stosunkowo 
wysoka (w marcu 2015 r. w UE28 wynosiła ona 9,9%) i znacząco zmalała tylko w kilku 
krajach, zwraca teŜ uwagę na znaczne róŜnice między państwami członkowskimi: 
Niemcy i Austria mają najniŜszą stopę bezrobocia (ok. 5%), zaś Grecja i Hiszpania – 
najwyŜszą (odpowiednio 26% i 23%1); podkreśla, Ŝe pogłębiające się róŜnice w obrębie 
rynków pracy państw członkowskich i pomiędzy nimi mogą potencjalnie prowadzić do 
osłabienia solidarności w Unii; 

7. zwraca uwagę na fakt, Ŝe średni wskaźnik zatrudnienia kobiet w UE jest o ponad 10 
punktów procentowych niŜszy niŜ wskaźnik zatrudnienia męŜczyzn, i podkreśla, Ŝe 
osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia przyjętego w strategii „Europa 2020” na poziomie 
75% jest zaleŜne od podwyŜszenia wskaźnika zatrudnienia kobiet poprzez rozwiązania 
polityczne mające na celu w szczególności godzenie obowiązków zawodowych z 
rodzinnymi; 

8. stwierdza, Ŝe bezrobocie wśród młodzieŜy równieŜ rozkłada się nierównomiernie w UE 
                                                 
1 Komisja Europejska (2015 r.): kwartalny przegląd dotyczący zatrudnienia i sytuacji społecznej w UE (EU 
Employment and Social Situation Quarterly Review), marzec 2015 r. 
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i Ŝe w niektórych państwach członkowskich stopa bezrobocia wśród osób w wieku 16–
25 lat wynosi ponad 50%; podkreśla, Ŝe wysoka stopa bezrobocia nie tylko dotyka 
całego pokolenia, ale zagraŜa równieŜ równowadze pokoleniowej; 

9. podkreśla, Ŝe młodzi ludzie mają niejednokrotnie coraz większe trudności w 
przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, w związku z czym są z reguły 
bardziej naraŜeni na warunki wyzysku oraz niskiej jakości, niepewną pracę; zwraca 
równieŜ uwagę, Ŝe stosowana obecnie retoryka dotycząca moŜliwości zatrudnienia pcha 
młodzieŜ do podejmowania pracy za wszelką cenę i na kaŜdych warunkach przy 
jednoczesnym braku wiedzy na temat przysługujących jej praw; 

10. podkreśla, Ŝe wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych róŜni się o 26% od 
średniego wskaźnika zatrudnienia w UE, przy czym wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych wynosi mniej niŜ 50%; 

11.  podkreśla, Ŝe wykwalifikowana siła robocza, zdolność do innowacji i aktywnego 
udziału w procesach demokratycznych, zwiększenie siły nabywczej oraz stabilne 
środowisko społeczno-gospodarcze i polityczne są niezbędne do stworzenia dobrego 
klimatu inwestycyjnego; 

12. zwraca uwagę na wysoki poziom długotrwałego bezrobocia i podkreśla potrzebę 
natychmiastowego zwalczania go z uwagi na uporczywy charakter tego zjawiska;  

13. stwierdza, Ŝe europejski rynek pracy stoi w obliczu szeregu powaŜnych wyzwań, takich 
jak zmiana w strukturach popytu na szeroki wachlarz umiejętności, globalizacja, szybko 
zachodzące zmiany i rozwój techniczny, a takŜe starzejące się społeczeństwo, co 
wymaga dostosowania zarówno strategii politycznych w zakresie rynku pracy, jak i 
odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego; wzywa UE oraz państwa 
członkowskie do zajęcia się kwestią wpływu obowiązków opiekuńczych na siłę 
roboczą, zarówno pod względem warunków pracy pracowników sprawujących opiekę, 
rozwoju ich umiejętności, jak i moŜliwości uczenia się przez całe Ŝycie, oraz zwraca 
uwagę na potrzebę dostosowania miejsca i warunków pracy pracowników 
wykonujących obowiązki opiekuńcze; 

14. podkreśla, Ŝe wysoka stopa bezrobocia w niektórych państwach członkowskich i 
regionach ma druzgocący wpływ na spójność społeczną i regionalną;  

15. z niepokojem zauwaŜa utrzymywanie się takich zjawisk jak wymuszona praca w 
niepełnym wymiarze godzin lub praca tymczasowa, sztuczne samozatrudnienie i 
niepewność zatrudnienia w całej UE; podkreśla, Ŝe spośród miejsc pracy utworzonych 
w 2014 r. tymczasowe stanowiska pracy stanowiły 50%; zwraca uwagę, Ŝe w 
niektórych państwach członkowskich większość ludzi młodych zatrudniana jest na 
stanowiskach tymczasowych; zwraca uwagę, Ŝe zarówno dostęp do rynku pracy, jak i 
dostęp do regularnego zatrudnienia wysokiej jakości stały się dla młodych ludzi 
wyzwaniem i przyczyniły się do jeszcze większego rozdźwięku pomiędzy nimi a 
osobami starszymi; 

16. zauwaŜa, Ŝe według Komisji nadal istnieje zjawisko ubóstwa wśród osób pracujących i 
Ŝe w przypadku 50% wszystkich osób poszukujących pracy zapewnienie zatrudnienia 
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nie wystarcza, by wydźwignąć je z ubóstwa; potępia powszechne stosowanie klauzuli 
opt-out przez państwa członkowskie w odniesieniu do określenia maksymalnej liczby 
godzin pracy, a takŜe zwiększanie intensywności pracy, które dotyka wielu 
pracowników;  

17. zwraca uwagę, Ŝe wyzysk pracowników jest jednym z czynników pogarszających 
jakość pracy w UE; wzywa Komisję i państwa członkowskie do ugruntowania praw 
pracowniczych, wzmocnienia dialogu społecznego i instytucji zawierających układy 
zbiorowe, a takŜe do polepszenia standardów w zakresie minimalnych warunków pracy 
i wynagrodzenia; 

Wspieranie integracyjnego rynku pracy w UE 

18. uwaŜa, Ŝe stworzenie integracyjnego rynku pracy w UE wymaga ambitnych reform, 
które poprawią jego otwartość, bezpieczeństwo, dobrowolną mobilność i uczestnictwo 
w rynku pracy na wysokiej jakości stanowiskach; zachęca państwa członkowskie do 
stworzenia sieci bezpieczeństwa pozwalającej na radzenie sobie z wpływem rozwoju 
technicznego na pracowników, gwarantującej otrzymywanie przez nich odpowiedniego 
wynagrodzenia oraz szkoleń przez cały okres trwania ich kariery zawodowej, a takŜe w 
okresach przejściowych; 

19. podkreśla rolę rozwoju osobistego i zawodowego, jak równieŜ moŜliwości dalszego 
kształcenia się oraz dostępu do podyplomowego kształcenia zawodowego; przypomina 
w tym zakresie, Ŝe konieczne są inwestycje, aby umoŜliwić ludziom gromadzenie 
stymulujących doświadczeń edukacyjnych na kaŜdym etapie Ŝycia oraz zachęcać ich do 
uczenia się przez całe Ŝycie celem wzmocnienia ich integracji społecznej, aktywnego 
obywatelstwa i samowystarczalności; podkreśla, Ŝe takie środki naleŜy połączyć z 
reformami systemu emerytalnego i opieki społecznej, które wspierają ludzi w pracy i 
poza nią oraz zachęcają do odbywania dalszych szkoleń, a jednocześnie wspierają 
osoby wymagające szczególnej pomocy; 

20. zwraca uwagę na znaczenie sprawiedliwej, opartej na poszanowaniu praw i 
dobrowolnej mobilności pracowników dla zapewnienia integracyjnego rynku pracy 
opartego na zasadzie równego wynagrodzenia za taką samą pracę oraz przypomina o 
potrzebie znoszenia barier administracyjnych i językowych; zachęca do 
upowszechniania wiedzy o ogólnounijnym portalu EURES i do jego dalszego 
doskonalenia oraz do pogłębiania współpracy między publicznymi słuŜbami 
zatrudnienia; podkreśla potrzebę szerszego uznawania w róŜnych krajach kwalifikacji 
formalnych, pozaformalnych i nieformalnych zdobytych w kraju pochodzenia lub w 
innym kraju; 

21. przypomina, Ŝe w Europie naleŜy uwolnić ogromny potencjał gospodarczy kobiet i 
stworzyć im odpowiednie warunki, w których mogłyby rozwijać karierę zawodową i 
starać się o zatrudnienie na wysokich stanowiskach w przedsiębiorstwach lub zakładać 
własną działalność gospodarczą; zwraca uwagę na potrzebę zlikwidowania rozdźwięku 
między poziomem wykształcenia kobiet a ich udziałem w rynku pracy i ich pozycją na 
nim; przypomina o roli równouprawnienia płci, w tym eliminowania róŜnic w 
wynagrodzeniach kobiet i męŜczyzn, oraz podniesienia stopy zatrudnienia kobiet i 
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szerszego stosowania strategii pozwalających godzić Ŝycie zawodowe z rodzinnym, 
które są elementami realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, 
ubóstwa oraz marginalizacji społecznej; 

22. z zadowoleniem przyjmuje pozytywne wyniki programu pilotaŜowego w zakresie 
mobilności „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, który moŜe skutecznie docierać do 
ludzi młodych i w ramach którego tworzy się usługi dostosowane do indywidualnych 
potrzeb zarówno poszukujących pracy, jak i pracodawców; podkreśla pozytywną 
wymianę doświadczeń między programem „Twoja pierwsza praca z EURES-em” a 
portalem EURES; 

23. stwierdza, Ŝe spójna i kompleksowa strategia na rzecz skuteczniejszych i wzajemnie 
korzystnych form organizacji pracy zwiększy odporność rynku pracy dzięki pełnemu 
wykorzystaniu zasobu wiedzy pracowników i podnoszeniu jakości ich zatrudnienia; 
zwraca uwagę, Ŝe moŜna opracować formy organizacji pracy zakładające większe 
zaangaŜowanie i samodzielność pracowników, które pozwolą na ich aktywniejszy 
udział w innowacjach oraz wesprą zaangaŜowanie pracowników i rozwijanie ich 
umiejętności, stymulując tym samym większą wydajność przedsiębiorstw; 

Przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na umiejętności 

24. podkreśla, Ŝe z uwagi na przewidywane szybkie zmiany na rynku pracy dziś bardziej 
niŜ kiedykolwiek potrzebne są inwestycje w edukację i szkolenie młodzieŜy; zwraca 
uwagę, Ŝe strategie polityczne dotyczące umiejętności nie powinny być ukierunkowane 
wyłącznie na zaspokajanie potrzeb rynku pracy, ale na wyposaŜanie jednostek w 
niezbędne umiejętności przekrojowe, które umoŜliwią im rozwój jako aktywnym i 
odpowiedzialnym obywatelom; wzywa Komisję i państwa członkowskie do uznania 
faktu, Ŝe kształcenie i szkolenia zawodowe nie są tylko instrumentem rynku pracy ani 
nie mają na celu wyłącznie kształcenia przyszłych pracowników, lecz są przede 
wszystkim prawem podstawowym i wartością samą w sobie; 

25. uwaŜa, Ŝe aby przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na umiejętności, zainteresowane 
podmioty rynku pracy, w tym organizacje pracodawców i pracowników, mogą być w 
stosownych przypadkach zaangaŜowane we wdraŜanie programów kształcenia 
zawodowego; 

Znaczenie integracyjnego ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego dla wszystkich  

26. przypomina, Ŝe prawo do kształcenia jest prawem podstawowym i podkreśla potrzebę 
dąŜenia do indywidualnego podejścia do rozwoju kariery oraz ustawicznego kształcenia 
i uczenia się przez cały czas trwania indywidualnej kariery zawodowej; uwaŜa, Ŝe 
poradnictwo i doradztwo obejmujące indywidualne potrzeby i skupiające się na ocenie i 
rozwoju indywidualnych umiejętności musi być podstawowym elementem edukacji 
oraz strategii politycznych w dziedzinie umiejętności juŜ na wczesnym etapie edukacji 
kaŜdego obywatela; 

27. uwaŜa, Ŝe programy szkoleniowe i pomagające w zmianie kwalifikacji muszą być 
opracowywane i realizowane w ścisłej współpracy przede wszystkim z osobami, do 
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których są kierowane, a takŜe z partnerami społecznymi i organizacjami 
reprezentującymi studentów i bezrobotnych, aby lepiej dostosować nowe umiejętności 
pracowników do wymogów rynku pracy; 

28. podkreśla potrzebę wzmocnienia przez Komisję nadzoru nad krajowymi planami 
wdraŜania programów gwarancji dla młodzieŜy i ich skutecznej realizacji w praktyce; 
wzywa Komisję do opracowania przejrzystych i jednoznacznych zaleceń skierowanych 
do państw członkowskich w zakresie wdraŜania gwarancji dla młodzieŜy i jakości 
zatrudnienia; 

29. podkreśla i podziela zaniepokojenie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 
wyraŜone w jego sprawozdaniu zatytułowanym „Młodzi bezrobotni w Europie: 
przeszkody we wdraŜaniu unijnej gwarancji dla młodzieŜy” odnoszące się do 
adekwatności całkowitych środków finansowych programu, definicji „oferty dobrej 
jakości” oraz sposobu, w jaki Komisja monitoruje wyniki programu i przedstawia 
sprawozdania na ten temat; 

30. przypomina, Ŝe ogromne znaczenie ma oferowanie poradnictwa i doradztwa 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób poszukujących pracy, studentów i 
pracowników dotyczącego poszukiwania pracy, dalszego kształcenia i szkolenia, a 
takŜe zapewnianie, by umiejętności i kwalifikacje tych osób były uznawane i 
zatwierdzane w tzw. paszportach kompetencji, które odzwierciedlają umiejętności 
nabyte w ramach uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego; 

31. podkreśla, Ŝe prawo do kształcenia i szkolenia się jest szczególnie waŜne w przypadku 
osób długotrwale bezrobotnych; zwraca uwagę, Ŝe osoby długotrwale bezrobotne 
odnoszą największe korzyści z podejścia opartego na poszanowaniu praw, 
ukierunkowanego na ich specyficzne potrzeby, a nie ze stosowania standardowych 
środków; podkreśla, Ŝe osoby długotrwale bezrobotne powinny wiedzieć o 
przysługującym im prawie do szkoleń oraz Ŝe środki podejmowane w celu wspierania 
ich powinny uwzględniać ich osobiste wybory i potrzeby oraz moŜliwość pobierania 
świadczeń, a takŜe Ŝe szkolenia powinny być przystępne pod względem finansowym, 
odpowiedniej jakości i dostosowane do ich rzeczywistych potrzeb; przypomina, Ŝe jeśli 
warunki te zostaną spełnione, osoby długotrwale bezrobotne będą mogły wykorzystać 
podniesienie kwalifikacji jako okazję do poprawy warunków pracy i Ŝycia; 

32. podkreśla znaczenie gwarancji dla młodzieŜy, która jest narzędziem umoŜliwiającym 
młodym ludziom łagodne przejście ze szkoły do pracy oraz znalezienie wysokiej 
jakości pracy poprzez przyuczanie do zawodu, staŜe lub kształcenie ustawiczne; wzywa 
Komisję do wprowadzenia kompleksowego systemu nadzoru wdraŜania gwarancji dla 
młodzieŜy, który koncentrować się będzie na jakości zgłaszanych ofert; 

33. podkreśla, jak waŜne jest zapewnienie równych szans i dostępu do kształcenia i 
szkolenia się, szczególnie grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, a takŜe 
zapewnienie skutecznego wsparcia w walce z marginalizacją społeczną oraz w 
ułatwianiu dostępu do pracy; 
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Wspieranie przechodzenia ze szkoły do pracy 

34. uznaje, Ŝe dualne szkolenia zawodowe i podobne systemy uczenia się poprzez praktyki 
w miejscu pracy sprawdziły się jako dobre narzędzie realizacji szkoleń zawodowych w 
powiązaniu z przechodzeniem z etapu edukacji do etapu pracy; podkreśla potrzebę 
promowania tych systemów wśród pracodawców jako inwestycji w 
wykwalifikowanych przyszłych pracowników; podkreśla ponadto, Ŝe uczenie się 
poprzez praktyki w miejscu pracy powinno mieć charakter edukacyjny i praktyk takich 
nie naleŜy nigdy traktować jako źródła taniej siły roboczej; 

35. uwaŜa, Ŝe funkcjonujące obecnie systemy szkolenia zawodowego są wynikiem 
specyficznych uwarunkowań historycznych i kulturowych i zostały ukształtowane w 
oparciu o obowiązujące normy prawne, tradycje, zasady pedagogiczne i struktury 
instytucjonalne; 

36. podkreśla, Ŝe kaŜdy krajowy system szkoleń zawodowych jest narzędziem 
umoŜliwiającym osiągnięcie pewnych celów, które mogą róŜnić się między krajami, i 
Ŝe systemy te moŜna zatem oceniać jedynie na podstawie pomyślnej realizacji tych 
celów; podkreśla, Ŝe eksportowanie systemów szkoleń zawodowych z jednego państwa 
do drugiego jest moŜliwe tylko wtedy, gdy warunki w tych państwach są porównywalne 
lub jeśli moŜna je dostosować; 

37. podkreśla bardzo niepokojące dane dotyczące wskaźnika młodych osób niekształcących 
się, niepracujących ani nieszkolących się, który w większości państw członkowskich 
przekracza 10 %; podkreśla bezpośredni związek między wysokim poziomem 
bezrobocia młodzieŜy a przedwczesnym kończeniem nauki; podkreśla, Ŝe jeśli na 
szczeblu europejskim i krajowym nie zostaną podjęte szybkie i zdecydowane działania, 
całe pokolenie młodych Europejczyków moŜe zostać pozbawione kształcenia i szkoleń 
na odpowiednim poziomie, a przez to być wykluczone z rynku pracy, co miałoby 
dramatyczne skutki dla tkanki społecznej, spójności społecznej i terytorialnej oraz dla 
całego europejskiego modelu gospodarczego; 

38. podkreśla znaczenie dostosowanej do indywidualnych potrzeb orientacji zawodowej 
prowadzonej za pomocą oceny i doradztwa zawodowego, skupiającej się na 
konkretnych umiejętnościach i potrzebach przez wysoko wykwalifikowanych doradców 
zawodowych i doradców oferujących doradztwo koleŜeńskie; 

39. stwierdza, Ŝe dla udanego przejścia ze szkoły na rynek pracy wielkie znaczenie ma 
wyposaŜenie młodych ludzi w kluczowe umiejętności przekrojowe, które umoŜliwią im 
podejmowanie świadomych decyzji oraz rozwijanie umiejętności wykazywania 
inicjatywy i samoświadomości; podkreśla znaczenie systemów zabezpieczenia 
społecznego dla pomyślnego przechodzenia między róŜnymi sytuacjami zawodowymi, 
w tym przejścia od kształcenia do zatrudnienia, zmiany miejsca pracy oraz przerw w 
karierze; 

40. podkreśla znaczenie dualnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, 
łączących teorię ze szkoleniem praktycznym; przypomina w związku z tym, jak waŜne 
jest kształcenie i szkolenie zawodowe dla nieustannego rozwijania umiejętności i 
kompetencji; podkreśla, Ŝe naleŜy aktywnie stosować usługi doradztwa dla uczniów 
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jako narzędzie przezwycięŜania stereotypowych wzorców wyboru ścieŜki zawodowej i 
Ŝe w ramach tych usług trzeba sprawić, by kształcenie i szkolenie zawodowe nigdy nie 
było postrzegane jako rodzaj kształcenia, do którego się uczniów przymusza; podkreśla, 
Ŝe dyplom uzyskany w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego powinien 
uprawniać ucznia do wstępu na wyŜszą uczelnię w ramach zarówno kształcenia 
zawodowego, jak i akademickiego, i nie moŜe być postrzegany jako mniej wartościowy 
niŜ dyplom uzyskany w ramach kształcenia akademickiego; podkreśla rolę zapewniania 
wysokiej jakości płatnych staŜy, doradztwa zawodowego oraz włączania praktycznych 
umiejętności do programów nauczania; 

41. podkreśla konieczność przeznaczania przez państwa członkowskie i poszczególnych 
pracodawców odpowiednich środków na programy wysokiej jakości szkoleń i praktyk, 
jak równieŜ na praktyczne kształcenie w szkołach, oraz ich wykorzystywania; 
przypomina, Ŝe programy te muszą spełniać minimalne standardy w zakresie jakości, 
ochrony społecznej i wynagrodzenia oraz Ŝe powinny być na nie przeznaczane 
odpowiednie środki, a organy publiczne powinny je naleŜycie nadzorować; wzywa 
państwa członkowskie do podjęcia działań gwarantujących, Ŝe grupy szczególnie 
wraŜliwe będą zachęcane do ubiegania się o udział w tych programach i Ŝe będą w nich 
odpowiednio reprezentowane; 

42. uwaŜa, Ŝe naleŜy zintensyfikować dialog społeczny na temat zapotrzebowania na 
umiejętności oraz Ŝe powinny w nim uczestniczyć osoby uczące się i organizacje 
młodzieŜowe, aby znaleźć najlepsze sposoby rozwiązania problemu niedopasowania 
umiejętności we wszystkich jego aspektach;  

43. uwaŜa, Ŝe gwarancja dla młodzieŜy mogłaby być pierwszym krokiem w stronę 
podejścia opartego na prawach, uwzględniającego potrzeby ludzi młodych w zakresie 
zatrudnienia; przypomina o spoczywającym na pracodawcach obowiązku 
uczestniczenia w procesie zapewniania młodzieŜy dostępnych programów szkoleń 
zawodowych oraz wysokiej jakości staŜy; podkreśla, Ŝe nie moŜna zrezygnować z 
aspektu jakościowego godziwej pracy dla młodych ludzi i Ŝe podejmowane działania 
powinny koncentrować się na podstawowych normach pracy i innych normach 
związanych z jakością pracy, takich jak wymiar czasu pracy, minimalne 
wynagrodzenie, ubezpieczenia społeczne oraz bezpieczeństwo i zdrowie w pracy; 

Migracja zarobkowa i sprawiedliwa mobilność 

44. zwraca uwagę na fakt, Ŝe 7 mln obywateli UE mieszka lub pracuje w państwie 
członkowskim innym niŜ kraj, którego obywatelstwo posiada, 1,1 mln stanowią 
pracownicy transgraniczni, a 1,2 mln – pracownicy oddelegowani do innego kraju UE; 
podkreśla, Ŝe dobrowolna mobilność pracowników powinna być objęta prawem do 
pełnej przenoszalności praw socjalnych w Unii, i przypomina w związku z tym o roli 
programów ERASMUS+, Europejskiego Funduszu Społecznego i EURES;  

45. podkreśla potrzebę kompleksowego podejścia do migracji zarobkowej i sprawiedliwej 
mobilności, którego podstawą będzie zasada swobodnego przepływu obywateli i 
pracowników oraz równości wynagrodzeń za taką samą pracę; podkreśla w tym 
kontekście, Ŝe państwa członkowskie powinny odpowiednio wdroŜyć i egzekwować 
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przepisy dyrektywy wykonawczej (2014/67/UE) w celu zlikwidowania istniejących luk 
prawnych w dyrektywie dotyczącej delegowania pracowników (96/71/WE) oraz podjąć 
działania mające na celu zapobieganie powiązanym oszustwom; wyraŜa niepokój w 
związku z moŜliwym ryzykiem „drenaŜu mózgów” zagraŜającym niektórym państwom 
członkowskim i regionom; 

46. podkreśla znaczenie wspierania mobilności pracowników przygranicznych poprzez 
intensywniejsze udzielanie informacji o istnieniu partnerstw transgranicznych EURES, 
których zadaniem jest usuwanie barier i zachęcanie do mobilności pracowników 
przygranicznych poprzez udzielanie informacji i porad dotyczących moŜliwości 
zatrudnienia oraz warunków Ŝycia i pracy po obu stronach granicy; zauwaŜa w związku 
z tym, Ŝe EURES-T to waŜne narzędzie pozwalające lepiej śledzić potencjalne źródła 
zatrudnienia i dąŜyć do większego zintegrowania unijnego rynku pracy;  

47. przypomina, Ŝe migracja pracowników z państw trzecich musi przebiegać z 
poszanowaniem ich praw pobytu i praw pracowniczych, oraz podkreśla potrzebę 
zniesienia zbędnych barier administracyjnych związanych z ich wjazdem na terytorium 
Unii Europejskiej; wyraŜa niepokój w związku z negatywnym wpływem europejskich 
polityk migracyjnych na państwa trzecie, w tym na spójność społeczną i „drenaŜ 
mózgów”; wzywa UE i jej państwa członkowskie do zajęcia się na wczesnym etapie 
skutkami „drenaŜu mózgów” w państwach trzecich; 

48. przypomina o konieczności zagwarantowania pełnej moŜliwości przenoszenia praw w 
zakresie zabezpieczenia społecznego na terytorium UE oraz podniesienia poziomu 
wiedzy o prawach pracowniczych i socjalnych wśród tych pracowników, których to 
dotyczy, w celu zachęcenia do mobilności i jej umoŜliwienia w obrębie UE; 

49. przypomina, Ŝe z uwagi na kryzys i rozbieŜność sytuacji gospodarczej w państwach 
członkowskich UE coraz częściej faktem staje się wymuszona mobilność osób 
młodych; apeluje do państw członkowskich o zadbanie o to, by podstawowe prawo do 
swobody przemieszczania się nie przynosiło szkód; dlatego teŜ wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do zadbania o to, by nie ograniczać ani nie odmawiać młodym mobilnym 
studentom i pracownikom dostępu do wysokiej jakości usług publicznych, praw 
pracowniczych oraz zabezpieczeń społecznych; 

Wymiana i walidacja najlepszych praktyk w UE 

50. podkreśla konieczność wymiany i walidacji najlepszych praktyk między państwami 
członkowskimi, zwłaszcza jeśli chodzi o systemy i programy kształcenia i szkoleń 
zawodowych, jak równieŜ o efekty uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz 
strategie uczenia się przez całe Ŝycie, jednocześnie uznając specyfikę kaŜdego rynku 
pracy i systemu kształcenia;  

51. podkreśla, Ŝe pozaformalne i nieformalne uczenie się, wolontariat i uczenie się przez 
całe Ŝycie odgrywają istotną rolę w rozwijaniu umiejętności i kwalifikacji, wzywa 
państwa członkowskie do ułatwiania dostępu do kształcenia dla dorosłych oraz do 
edukacji drugiej szansy; nawołuje do zatwierdzania i uznawania przez pracodawców i 
organizatorów kształcenia umiejętności i kwalifikacji nabytych w ramach 
pozaformalnego i nieformalnego uczenia się; 
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MŚP i mikroprzedsiębiorstwa 

52. uwaŜa, Ŝe naleŜy stworzyć specjalne środki wsparcia dla młodych przedsiębiorców w 
celu ułatwienia im dostępu do informacji i finansowania, obejmujące działalność 
nakierowanych na młodych ludzi punktów kompleksowej obsługi udzielających 
informacji i wsparcia w ramach istniejących organów wspierających przedsiębiorczość; 

53. uwaŜa, Ŝe kształcenie pozaformalne, zwłaszcza zapewniane przez organizacje 
młodzieŜowe, wspiera kreatywność, zdolność wykazywania inicjatywy i poczucie 
odpowiedzialności za samego siebie oraz moŜe zwiększyć szanse młodych ludzi na 
rynku pracy; 

54. podkreśla rolę środków wspomagających przedsiębiorstwa typu start-up, MŚP, 
mikroprzedsiębiorstwa oraz podmioty gospodarki społecznej i solidarnej, mających na 
celu ułatwianie ich tworzenia i funkcjonowania oraz ułatwianie im dostępu do 
finansowania i szkolenia pracowników;  

Innowacje i cyfryzacja: nowe umiejętności i nowe miejsca pracy 

55. podkreśla znaczenie innowacji i cyfryzacji dla sprawiedliwszego i bardziej 
zrównowaŜonego społeczeństwa w większym stopniu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz konieczność zapewnienia w związku z tym wiedzy, kreatywności i 
umiejętności, a takŜe motywacji i determinacji ze strony pracowników i potencjalnych 
pracowników w celu tworzenia innowacyjnych, kreatywnych i cyfrowych produktów i 
usług; podkreśla konieczność zlikwidowania tzw. przepaści cyfrowej i rozwijania 
umiejętności cyfrowych jako elementu uczenia się przez całe Ŝycie, a takŜe potrzebę 
wprowadzania nowych mediów i nowych technologii do programów nauczania; 
podkreśla potrzebę rozwijania innowacyjnych sposobów nauczania oraz rozszerzenia 
moŜliwości uczenia się przez internet i na odległość dzięki otwartym zasobom 
edukacyjnym (OER) ułatwiającym wszystkim równy dostęp do edukacji i szkoleń; 

56. podkreśla potencjał zatrudnienia, jaki tkwi w inwestowaniu w kształcenie, innowacje, 
badania i rozwój oraz w przejściu do gospodarki zrównowaŜonej społecznie i 
środowiskowo; 

Środki dotyczące rynku pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu 

57. odnotowuje z troską niepowodzenia i opóźnienia w realizacji programów gwarancji dla 
młodzieŜy w większości państw członkowskich; wzywa Komisję do przedstawienia 
szczegółowej oceny skutków tej inicjatywy i róŜnych sposobów jej wdraŜania oraz do 
oceny moŜliwości zwiększenia jej finansowania w ramach obecnych WRF; 

58. nalega, by Komisja wyszła poza zakres zalecenia Rady z marca 2014 r. w sprawie ram 
jakości staŜy i zaproponowała nowe ramy jakości, które będą zapobiegać dyskryminacji 
i wykorzystywaniu młodych pracowników; 

59. podkreśla, Ŝe potrzebne są specjalne środki i wsparcie skierowane do pracodawców, a 
zwłaszcza MŚP i mikroprzedsiębiorstw, aby zwiększyć zatrudnienie w grupach 
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dyskryminowanych na rynku pracy i zaoferować im moŜliwości rozwoju kariery; 
przypomina o znaczeniu spoczywającej na pracodawcach odpowiedzialności społecznej 
wobec wszystkich zatrudnionych i wobec społeczeństwa; uwaŜa, Ŝe takiej 
odpowiedzialności społecznej powinno się takŜe wymagać od instytucji 
odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenia;  

Propozycje i zalecenia dotyczące polityki 

60. wzywa Komisję i państwa członkowskie do rozwaŜenia innowacyjnych metod 
pobudzania wysokiej jakości ukierunkowanych inwestycji w UE w celu działania na 
rzecz sprawiedliwszego i bardziej zrównowaŜonego społeczeństwa w większym stopniu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz na rzecz tworzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy opartych na prawach; 

61. apeluje do państw członkowskich o przeniesienie obciąŜeń podatkowych z pracy na 
inne źródła opodatkowania, które mają mniej szkodliwy wpływ na zatrudnienie i 
wydajność, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiednich systemów 
zabezpieczenia społecznego; 

62. wzywa państwa członkowskie do zadbania o to, by reformy rynku pracy były 
ukierunkowane nie tylko na wspieranie tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, lecz 
równieŜ na zmniejszanie segmentacji, poprawę sytuacji w zakresie wchodzenia na 
rynek pracy szczególnie wraŜliwych grup, propagowanie równości płci, redukcję 
ubóstwa pracujących oraz zapewnienie wszystkim pracownikom ochrony socjalnej, w 
tym osobom pracującym na własny rachunek; 

63. apeluje do państw członkowskich, aby inwestowały we wczesną edukację oraz we 
wczesne nauczanie języków obcych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
szkole podstawowej; 

64. wzywa państwa członkowskie, by w końcu przeszły od obserwacji najlepszych praktyk 
do działań politycznych, które zwiększą wskaźnik zatrudnienia oraz ograniczą ubóstwo 
i nierówności, a takŜe aby podjęły reformy wykorzystujące te praktyki; 

65. wzywa miasta i regiony do skupienia się na kształceniu i szkoleniu wysokiej jakości, na 
walce z przedwczesnym kończeniem nauki i na stawieniu czoła bezrobociu młodzieŜy, 
jako Ŝe osoby te pilnie potrzebują nowych perspektyw i naleŜy dołoŜyć wszelkich 
starań w celu ich wsparcia; 

66. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej i solidarnej, gdyŜ w większym stopniu wywiązują się one ze swoich 
zobowiązań wobec środowiska, konsumentów i pracowników; 

67. wnosi do Komisji i państw członkowskich, aby stworzyły europejskie ramy dla płac 
minimalnych w kontekście zmniejszenia dysproporcji płacowych w oparciu o określone 
dla kaŜdego państwa członkowskiego poziomy bazowe gwarantujące godne 
wynagrodzenie za pracę, w drodze przepisów ustawowych lub umowy, z 
uwzględnieniem praktyk krajowych; 
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68. wzywa Komisję, by stworzyła europejską platformę uznawania i zatwierdzania 
umiejętności wspólnych dla określonych rodzajów działalności i zawodów, obejmującą 
uznawanie umiejętności nabytych w ramach wolontariatu; 

69. wzywa państwa członkowskie, aby wdroŜyły zalecenie Rady z 2012 r. w sprawie 
walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego stanowiące środek 
umoŜliwiający uznawanie kompetencji zdobytych w toku kształcenia pozaformalnego, 
zwłaszcza w sektorze wolontariatu i młodzieŜy, oraz aby wspierały wdraŜanie strategii 
politycznych w zakresie uczenia się przez całe Ŝycie; 

70. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego finansowania 
placówkom kształcenia i szkolenia ustawicznego, aby umoŜliwić powszechniejszy 
udział w programach uczenia się przez całe Ŝycie; 

71. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dostarczania prognoz dotyczących zmian 
na rynkach pracy, zwłaszcza w związku z wyzwaniami wynikającymi z globalizacji; 

72. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji. 

Or. en 

 
 


