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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przypomina, że aby skutecznie przyczynić się do walki z wysokim poziomem bezrobocia, 

unijna polityka spójności musi być w pełni zgodna ze strategią „Europa 2020”, a w 

szczególności z celami przewodnimi w dziedzinie edukacji polegającymi na obniżeniu do 

poniżej 10% współczynnika przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz podwyższeniu 

odsetka młodzieży uzyskującej stopień naukowy, dyplom uczelni wyższej lub równoważne 

kwalifikacje w ramach szkolenia zawodowego do przynajmniej 40%, a także osiągnięciu 

średniego poziomu przynajmniej 15% dorosłych biorących udział w kształceniu 

ustawicznym oraz co najmniej 95 % dzieci korzystających z wczesnej edukacji, a także 

uznawaniu i zatwierdzaniu umiejętności i nabytego doświadczenia; 

2. zwraca uwagę, że aby osiągnąć cele strategii „Europa 2020”, a szczególnie te dotyczące 

edukacji i obniżenia współczynnika przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, należy 

poprawić dostęp do infrastruktury edukacyjnej oraz jakość usług społeczno-kulturalnych w 

regionach UE, zwłaszcza tych, w których panuje stagnacja gospodarcza; podkreśla 

znaczenie, jakie ma edukacja dla poprawy spójności społecznej i regionalnej, podnoszenia 

poziomu świadomości demokratycznej i zaangażowania ludzi młodych; 

3. zwraca uwagę na fakt, że 12% osób w wieku 18–24 lat to osoby, które przedwcześnie 

ukończyły naukę szkolną; wzywa UE do wskazania najważniejszych czynników 

prowadzących do przedwczesnego kończenia nauki oraz obserwacji cech 

charakterystycznych tego zjawiska na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, aby w 

ten sposób uzyskać podstawę do formułowania ukierunkowanej i skutecznej polityki, 

opartej na faktach; jest zdania, że polityka mająca na celu ograniczenie zjawiska 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej musi odnosić się do szeregu czynników, 

obejmujących wyzwania edukacyjne i społeczne, które mogą ewentualnie być przyczyną 

tego zjawiska; 

4. wskazuje, że bez ścisłej współpracy między placówkami kształcenia a podmiotami rynku 

pracy nie będzie można zaradzić wysokiemu bezrobociu wśród młodych absolwentów w 

UE; podkreśla w szczególności, że dzięki zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych 

na rynku pracy zmniejsza się stopa bezrobocia wśród młodych ludzi i zacierają się różnice 

społeczne; 

5. ubolewa, że na kształcenie przekazuje się obecnie niewystarczające fundusze i podkreśla 

potrzebę znaczniejszych inwestycji w modernizację systemów edukacji w dziedzinie 

szkolenia zawodowego, a także kształcenia formalnego i nieformalnego; przypomina, że 

inwestycje dotyczą również remontów budynków szkolnych oraz zapewniania nowych 

technologii do celów edukacyjnych i badawczych (dostęp do badawczych baz danych, 

szkolenia informatyczne, e-learning); 

6. podkreśla znaczenie wzmocnienia powiązań pomiędzy kształceniem, badaniami 

naukowymi i przedsiębiorstwami na szczeblu regionalnym, lokalnym, krajowym i 
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ponadnarodowym; wzywa państwa członkowskie, aby jak najszybciej przystąpiły do 

realizacji zawartych w europejskim semestrze zaleceń dla poszczególnych krajów 

dotyczących kształcenia i innych zaleceń Komisji;  

7. podkreśla znaczenie zarówno nauki przez całe życie, jak i lepszych warunków szkolenia 

zawodowego i pracy dla naukowców i nauczycieli akademickich – celem przyciągnięcia i 

zatrzymania wykwalifikowanego personelu dydaktycznego – jako kluczowych czynników 

wzrostu gospodarczego; wskazuje, jak ważne jest, aby młodzi ludzie zdobywali 

umiejętności cyfrowe, a nauczyciele byli odpowiednio wyszkoleni, ponieważ umiejętności 

te mają coraz większe znaczenie na europejskim rynku pracy; 

8. podkreśla, że zapotrzebowanie na rynku pracy szybko się zmienia, a młodzi ludzie 

napotykają coraz większe trudności w przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia i związku z tym są zazwyczaj bardziej narażeni na bezrobocie; przypomina o 

znaczeniu inwestowania w kapitał ludzki i ludzi, w szczególności w młodych 

Europejczyków, aby poprawić ich możliwości zatrudnienia i ścieżkę zdobywania 

kwalifikacji zawodowych; wzywa do ulepszenia panoramy umiejętności UE, w której 

wskazano potrzebne miejsca pracy i umiejętności, a także do odpowiedniego 

przemodelowania systemów edukacji i szkoleń państw członkowskich, aby zapewnić 

obywatelom umiejętności odpowiednie do wykonywania danej pracy; 

9. podkreśla potrzebę wspierania partnerstw między światem edukacji a polityką zatrudnienia 

poprzez angażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych, 

decydentów, organizatorów szkoleń oraz pracodawców; 

10. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, która powstała, 

aby wzmocnić system gwarancji dla młodzieży, szczególnie w regionach, w których stopa 

bezrobocia wśród ludzi młodych wynosi ponad 25%, i podkreśla, że jest to skuteczny 

środek redukcji bezrobocia w tej grupie, a także posłuży on jako podstawa reformy 

strukturalnej w średniej i dłuższej perspektywie czasowej; apeluje do państw 

członkowskich, by nawiązały ścisłą współpracę z zainteresowanymi stronami, w 

szczególności z pracodawcami oraz MŚP, oraz by w pełni wykorzystały Europejski 

Fundusz Społeczny, inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz inne fundusze 

strukturalne przy wdrażaniu systemu oraz tworzeniu jego infrastruktury;  

11. wzywa Komisję, aby pomogła w zapewnieniu skutecznego wdrażania systemu gwarancji 

dla młodzieży poprzez wymianę przykładów wzorcowych praktyk; zwraca uwagę, że 

środki przewidziane w budżecie na gwarancję dla młodzieży w ramach inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych wygasają z dniem 31 grudnia 2015 r.; apeluje do Komisji, aby 

podjęła niezbędne działania w celu kontynuowania tego programu; 

12. podkreśla, że w ramach systemu gwarancji dla młodzieży należy rozwijać umiejętności 

związane z przedsiębiorczością; jest jednak zdania, że potrzebna jest wczesna interwencja i 

aktywizacja oraz, w wielu przypadkach, reformy takie jak udoskonalenie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego, zaś wymiana wzorcowych praktyk dotyczących 

dualnego systemu kształcenia mogłaby przyczynić się do zmian strukturalnych na rynku 

pracy i doprowadzić do wyższego poziomu zatrudnienia; 

13. z zadowoleniem przyjmuje nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych; 
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ma nadzieję, że edukacja i szkolenia zostaną uznane za inwestycje strategiczne i w związku 

z tym za jedne z priorytetowych linii działania; 

14. nalega, by Komisja uznała pełen potencjał kultury w przyczynianiu się do zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionów oraz poprawie spójności społecznej; 

podkreśla zwłaszcza rolę branży kultury i branży twórczej oraz digitalizacji dziedzictwa 

kulturowego jako strategicznych czynników stymulujących naprawę gospodarczą i wzrost 

w UE, a także rozwój regionalny, ponieważ obecnie zapewniają one – pośrednio lub 

bezpośrednio – ponad 7 milionów miejsc pracy; 

15. podkreśla znaczenie tej branży w walce z bezrobociem wśród ludzi młodych, ponieważ jest 

ona bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi i oferuje tej grupie społeczeństwa więcej 

możliwości pracy; przypomina o roli pełnionej przez kulturę w tworzeniu liczniejszych i 

lepszych miejsc pracy poprzez edukację, rozwijanie umiejętności, szkolenie i uczenie się 

nieformalne, dąży do kierunkowania instrumentów polityki spójności na poprawę jakości i 

podwyższenie liczby miejsc pracy w sektorze kultury i sektorze twórczym; 

16. wzywa Komisję, aby oceniła, w jakim stopniu środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego są wykorzystywane do wspierania 

działalności kulturalnej w państwach członkowskich, a w szczególności do wspierania 

sektora kreatywnego; zwraca się do Komisji, aby przedstawiła Parlamentowi 

Europejskiemu sprawozdanie z wyników tej oceny, najpóźniej wraz ze sprawozdaniem 

śródokresowym w sprawie programu „Kreatywna Europa”, tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.; 

17. przypomina, że kultura oraz materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe to kluczowe 

elementy zrównoważonej rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, atrakcyjności miast 

i regionów oraz rozwoju gospodarczego za pośrednictwem turystyki kulturowej, a także 

małych i średnich przedsiębiorstw sektora kreatywnego; wzywa do utworzenia 

regionalnych węzłów kultury, w ramach których miasta i regiony współpracowałyby ze 

sobą, aby promować i chronić swe dziedzictwo kulturowe i zrobić z niego atut 

gospodarczy; 

18. wzywa Komisję, aby zobowiązała się do poczynienia niezbędnych kroków w celu 

zapewnienia skutecznej ochrony dóbr materialnych i niematerialnych, które składają się na 

europejskie dziedzictwo kulturowe i mają fundamentalne znaczenie dla stymulowania 

rozwoju kultury i rozwoju społeczno-gospodarczego, który opiera się na wspólnej 

tożsamości europejskiej oraz kulturowej odrębności krajów, regionów i miast Europy, a 

także wspiera je; wzywa miasta i regiony UE do wykorzystania w tym celu instrumentów 

polityki spójności. 

19. jest zdania, że pułap 5 mln EUR (lub 10 mln EUR całkowitych kosztów w przypadkach 

obiektów figurujących w wykazie UNESCO) przyjęty przez Komisję w oparciu o łączne 

koszty projektu jest zbyt mało elastyczny i będzie przyczyną niższego poziomu wsparcia 

dziedzictwa kulturowego, a także ponieważ nie przewiduje możliwości odliczenia kosztów 

dokumentacji i zarządzania ani wydatków, których nie da się obniżyć (np. VAT), oraz 

obniża zakres partnerstw publiczno-prywatnych i inwestycji w kulturę, które mają 

kolosalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego w UE; 

20. podkreśla, że w prawie UE brak podstawy prawnej dla takiego podejścia i w związku z tym 
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wzywa Komisję dokonania przeglądu swej decyzji oraz do wyjaśnienia w przewodnikach 

tematycznych interpretacji art. 3 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 (EFRR) w 

odniesieniu do inwestycji w rozwój wewnętrznego potencjału dzięki stałym inwestycjom w 

wyposażenie i drobną infrastrukturę na potrzeby kultury i zrównoważonej turystyki; 

21. apeluje do państw członkowskich, aby większą część swych budżetów oraz funduszy 

przyznanych na rozwój regionalny przeznaczyły na kulturę i dziedzictwo kulturowe, aby 

poprawić atrakcyjność regionów, wspierać ich rzeczywisty i kompleksowy rozwój oraz 

wykorzystać ich potencjał; 

22. podkreśla znaczenie uproszczenia i zaleca, aby Komisja i państwa członkowskie 

kontynuowały wysiłki mające na celu uproszczenie wdrażania polityki spójności z myślą o 

lepszym ukierunkowaniu wyników polityki i zmniejszeniu biurokracji na wszystkich 

szczeblach; podkreśla istotną rolę, jaką odgrywają platformy w wymianie wzorcowych 

praktyk w różnych dziedzinach wdrażania polityki. 
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