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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że według Eurostatu mimo powolnego ożywienia gospodarczego 

bezrobocie w 2014 r. utrzymywało się nadal na poziomie 10,2%; mając na uwadze, że w 

całej UE bezrobocie młodzieży wynosi obecnie 22,1% i tylko 51% pracowników w grupie 

wiekowej 55–64 lat posiada zatrudnienie, a zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod 

względem zatrudnienia w przypadku starszych pracowników osiąga 13,6 punktów 

procentowych; 

B. mając na uwadze, że na rynku pracy nadal mamy do czynienia z niedopasowaniem 

umiejętności do ofert pracy, o czym świadczy wysoki wskaźnik nieobsadzonych 

stanowisk w jesiennej prognozie gospodarczej Komisji z 2015 r.; 

1. wskazuje, że Erasmus i inne programy mobilności w celu edukacji i szkoleń przyczyniły 

się do integracji europejskiej, ugruntowania idei obywatelstwa, ułatwienia rozwoju 

osobistego studentów i nabycia przez nich umiejętności krytycznego myślenia oraz 

poprawy poziomu uczenia się nowych języków; podkreśla, że programy te miały pośredni 

wpływ na zatrudnienie, i uważa, że Erasmus+ nie umniejszy tych osiągnięć, lecz raczej 

poprawi je, w szczególności poprzez przygotowanie młodych ludzi do zatrudnienia; 

2. zauważa, że liczba studentów biorących udział w programie Erasmus stale rosła od 2008 

roku mimo kryzysu gospodarczego, finansowego i społecznego; zwraca jednocześnie 

uwagę na dynamiczny wzrost liczby zagranicznych praktyk zawodowych; stwierdza, że 

młodzież najwyraźniej postrzega staże jako bardzo dobrą możliwość zwiększenia swoich 

szans na zatrudnienie; zaleca Komisji, agencjom krajowym, organizacjom i instytucjom 

uwzględnienie tych tendencji1; 

3. podkreśla, że zawody związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym (VET) 

charakteryzuje elastyczność niezbędna do tego, by mogły być wykonywane gdziekolwiek, 

w związku z czym mobilność w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego jest 

jednym z ważnych narzędzi walki z bezrobociem, gdyż poprawia ona szanse zatrudnienia, 

zmniejsza luki w umiejętnościach i ułatwia dopasowanie ofert zatrudnienia, zwłaszcza w 

przypadku ludzi młodych, zapewniając umiejętności i wyjątkowe doświadczenie, które 

jest wymagane do tego, by być konkurencyjnym na dzisiejszych rynkach pracy w UE; 

uważa, że Erasmus+ prowadzi do rozwijania konkretnych umiejętności zawodowych oraz 

kompetencji przekrojowych i transferowalnych, takich jak przedsiębiorczość, a także do 

zwiększenia możliwości zaangażowania sektora produkcji, w związku z czym stanowi 

skuteczne narzędzie na rynku pracy; zachęca państwa członkowskie do propagowania 

ogółu możliwości oferowanych przez nowy program Erasmus+ dający młodzieży nie 

                                                 
1 Zob.: badanie „Student and staff mobility in times of crisis” („Mobilność studentów i pracowników w dobie 

kryzysu”), DAAD (niemieckie służby ds. wymiany studentów), grudzień 2014, finansowane ze środków Komisji 

Europejskiej. 
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tylko możliwości studiowania za granicą, ale także przyuczania do zawodu i praktyk 

zawodowych; 

4. zaleca promowanie i dowartościowanie dualnego systemu kształcenia, a także 

wzmocnienie szkoleń zawodowych przeznaczonych dla poszukujących pracy i 

pracowników ze szczególnym naciskiem na grupy mało wykwalifikowane; 

5. uważa, że programy mobilności powinny przede wszystkim być narzędziem 

umożliwiającym ludziom wzbogacanie własnej ścieżki edukacyjnej, w przypadku gdy 

instytucja macierzysta lub kraj pochodzenia nie oferuje konkretnych możliwości 

edukacyjnych; dlatego uważa, że wartość dodana takiego doświadczenia powinna być 

ważnym czynnikiem przy wyborze instytucji przyjmującej, natomiast instytucja 

wysyłająca powinna doradzać uczestnikom programów mobilności przy wyborze ich 

ścieżki edukacyjnej/doświadczenia zawodowego; uważa, że konieczna jest również 

weryfikacja ex post dotycząca stosowności programów mobilności; 

6. wzywa do szerszego promowania programów mobilności na zaawansowanych stopniach 

kształcenia wyższego, aby zrealizować cel, jakim jest osiągnięcie międzynarodowego 

wymiaru europejskich uniwersytetów i ośrodków badawczych; 

7. obawia się, że młodzi ludzie postrzegają Erasmus+ przeważnie jako program skierowany 

do studentów uczelni wyższych; zaleca zatem, aby kłaść większy nacisk na szczeblu 

europejskim, krajowym i regionalnym na znaczne zwiększenie widoczności głównych 

programów i podprogramów związanych z każdym obszarem, takich jak kształcenie 

szkolne (Comenius), szkolnictwo wyższe (Erasmus), międzynarodowe szkolnictwo 

wyższe (Erasmus Mundus), kształcenie i szkolenie zawodowe (Leonardo da Vinci), 

uczenie się dorosłych (Grundtvig), oraz aby skupić się na ludziach młodych (program 

„Młodzież w działaniu”) i sporcie; 

8. apeluje do Komisji, państw członkowskich i głównych zainteresowanych podmiotów o 

poprawę widoczności programów kształcenia i szkolenia zawodowego w celu usunięcia 

barier kulturowych i zwalczania braku motywacji, braku proaktywnej predyspozycji i 

umiejętności językowych, w szczególności w obszarach dotkniętych w największym 

stopniu bezrobociem młodzieży; uważa, że należy zadbać o to, by programy te były 

dostępne dla wszystkich obywateli bez wyjątku; apeluje o skoncentrowanie się na grupach 

zagrożonych bezrobociem, takich jak osoby niepełnosprawne; apeluje o ułatwienie 

dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do kwalifikacji, dzięki promowaniu 

elastyczności przyuczania do zawodu oraz dostosowywaniu ustaleń, a także zapewnienia 

oferty szkoleniowej dla grup posiadających niewystarczające kwalifikacje podstawowe 

oraz pracowników o pośrednim poziomie kwalifikacji; przypomina, że należy wziąć pod 

uwagę zachowanie równowagi płci w dostępie do takich doświadczeń w celu skutecznego 

promowania programów mobilności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego 

wśród kobiet; uważa, że należy ustanowić w związku z tym ambitne cele i monitorować 

postępy; 

9. zwraca uwagę na zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod względem edukacji, 

umiejętności i zatrudnienia w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i 

matematyki (STEM) w UE oraz apeluje do Komisji i państw członkowskich o pełne 

zaangażowanie się w program Erasmus+ oraz o wykorzystywanie tego mechanizmu jako 

kluczowej możliwości rozwijania umiejętności STEM w celu zwiększenia zdolności 
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kobiet do rozpoczęcia kariery w dziedzinie STEM, a w konsekwencji zmniejszenia 

istniejącej luki w kwalifikacjach w tym obszarze; 

10. przypomina, że osoby niepełnosprawne mają szczególne potrzeby i dlatego wymagają 

odpowiedniego wsparcia w dostępie do programów pomocowych Erasmus+; wzywa 

zatem Komisję do wdrożenia dodatkowych środków w celu zapewnienia osobom 

niepełnosprawnym nieograniczonego i wolnego od dyskryminacji dostępu do wszystkich 

programów stypendialnych w ramach programu Erasmus+; 

11. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich szkoleń i ustawicznego 

rozwoju zawodowego nauczycieli i liderów kształcenia pracujących w sektorze 

kształcenia i szkolenia zawodowego, aby pomóc im wykorzystywać najodpowiedniejsze 

metody nauczania, oparte na praktyce i doświadczeniu życiowym; 

12. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie wystarczających zasobów 

finansowych na wsparcie programów mobilności, z uwzględnieniem potencjalnych 

przeszkód finansowych; uważa, że należy zbadać, w jaki sposób można zapewnić większa 

przejrzystość co do sposobu uzupełniania przez przedsiębiorstwa przyznanych dotacji lub 

możliwość zapewnienia innych rodzajów pomocy; uważa, że należy zapewnić i 

monitorować komplementarność między Europejskim Funduszem Społecznym a 

programem Erasmus+ z myślą o osiągnięciu pozytywnych wyników; zachęca do 

wprowadzenia minimalnej wysokości dotacji dostosowanej do występujących między 

państwami członkowskimi różnic w warunkach bytowych, cenach i kosztach; popiera 

pomysł, by państwa członkowskie wprowadziły w odpowiednich przypadkach środki 

umożliwiające niezbędne i korzystne wsparcie, np. w zakresie zakwaterowania i 

transportu, zwracając szczególną uwagę na potrzeby nieletnich, a także przygotowując 

studentów do ich międzynarodowych doświadczeń, na przykład poprzez doradztwo 

zawodowe, nauczanie języków oraz komunikację międzykulturową; 

13. zwraca uwagę, że osoby korzystające z prawa do mobilności nadal napotykają liczne 

przeszkody w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i uznania kompetencji, a także 

podkreśla, że mobilność w ramach programu Erasmus+ musi mieć na celu 

przezwyciężenie tych trudności; 

14. wzywa do właściwego podejścia do problemów związanych z Wolontariatem 

Europejskim w kontekście ubezpieczenia uczestników, udzielania zezwoleń, zarządzania 

bazą danych, jak również monitorowania działań wolontariuszy w celu zapobiegnięcia 

dalszemu spadkowi liczby uczestników; 

15. zwraca uwagę, że nadal brakuje informacji o zasadach uznawania, co oznacza, że są one 

odległe użytkownikowi oraz trudno z nich korzystać i je zrozumieć; 

16. podkreśla znaczenie wspólnej europejskiej przestrzeni edukacji opartej na silnym 

składniku mobilności – uwzględniającym nie tylko szkolnictwo wyższe, lecz również 

kształcenie i szkolenie zawodowe – która przyczyni się do stworzenia i rozwijania 

silniejszej tożsamości europejskiej i silniejszego obywatelstwa; 

17. przypomina, że dzięki europejskim ramom kwalifikacji poczyniono istotne postępy w 

zakresie uznawania dyplomów, punktów zaliczeniowych, dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje i zaświadczeń o kompetencjach oraz nabytej wiedzy fachowej w kontekście 
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kształcenia i szkolenia zawodowego; apeluje o wyznaczanie konkretnych celów, jak np. 

wdrożenie w pełni działającego systemu transferu i uznawania punktów dzięki 

zastosowaniu europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym (ECVET); zachęca do opracowania wspólnych kwalifikacji w kształceniu i 

szkoleniu zawodowym, które będą gwarantowały uznanie kwalifikacji na szczeblu 

międzynarodowym; 

18. opowiada się za opracowaniem w bliskiej współpracy z wszystkimi kluczowymi 

podmiotami zielonej księgi w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 

mobilności, a także uznawania umiejętności i kompetencji w Europie; przypomina, że 

obecne zalecenia dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego muszą zostać w pełni 

wprowadzone w życie; podkreśla, że nieuznawanie kompetencji wpływa negatywnie na 

cel strategii „Europa 2020” dotyczący wskaźnika zatrudnienia i hamuje swobodny 

przepływ zagwarantowany w traktatach; 

19. podkreśla, że uznanie przez wszystkie państwa członkowskie osiągnięć oraz zdobytych 

kompetencji i umiejętności osób uczących się ma kluczowe znaczenie; uważa, że 

programy mobilności UE mają bezpośredni wpływ na uczenie się pozaformalne i 

nieformalne beneficjentów, co ostatecznie zwiększa ich możliwości zatrudnienia i 

zdolność do dostosowania się do rynku pracy; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

zwiększenia starań zmierzających do uznawania również uczenia się nieformalnego i 

pozaformalnego w procesach potwierdzania umiejętności; 

20. ubolewa, że uczenie się pozaformalne utraciło na znaczeniu oraz że zmniejszono środki 

budżetowe przeznaczone na ten cel w aktualnym programie Erasmus+; podkreśla 

znaczenie pozaformalnego uczenia się na szczeblu europejskim, zwłaszcza w drodze 

zatrudnienia młodzieży i wolontariatu osób starszych; apeluje o to, by uczenie się 

pozaformalne i nieformalne miało wyraźnie określone i widoczne miejsce w programie 

Erasmus+; uważa ponadto, że powinna istnieć możliwość ubiegania się o duże projekty w 

dziedzinie kształcenia dorosłych, które podlegałyby takim samym zasadom co sojusze na 

rzecz umiejętności sektorowych i sojusze na rzecz wiedzy; 

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie do dołożenia wszelkich starań z myślą o 

osiągnięciu celów europejskiej strategii „Kształcenie i szkolenie 2020”; uważa, że 

mobilność musi uwzględniać aspekt ustawicznego kształcenia zawodowego (CVET), 

ponieważ jest on kluczowym elementem zwiększania i aktualizowania kwalifikacji i 

kompetencji; podkreśla, że uczenie się przez całe życie oraz kształcenie i szkolenie 

zawodowe są kluczowymi warunkami osiągnięcia przez osoby długotrwale bezrobotne 

lepszych perspektyw zatrudnienia; 

22. apeluje do państw członkowski o poprawę wdrażania programów mobilności w zakresie 

kształcenia i szkolenia zawodowego, usunięcie utrzymujących się przeszkód, a także 

pracę wraz z Komisją oraz krajowymi i europejskimi agencjami wykonawczymi jako 

kluczowymi podmiotami w celu dalszej współpracy na rzecz udoskonalenia programów 

mobilności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego; uważa, że wynikiem tej 

współpracy powinien być przegląd wymogów w celu zapewnienia ich adekwatności  pod 

względem czasu trwania, treści, kompetencji i efektów uczenia się, łącząc mobilność 

zarówno w ośrodkach szkoleniowych, jak i miejscach pracy, a także traktując 

priorytetowo dłuższe okresy zdobywania doświadczenia (np. sześciomiesięczne) w 
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stosunku do ich krótkoterminowych odpowiedników; 

23. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podniesienia jakości oraz do zwiększenia 

oferty przyuczania zawodowego, tak aby każdy uczeń odbywający kształcenie i szkolenie 

zawodowe miał zagwarantowane miejsce w programie przyuczania zawodowego oraz aby 

sprawić, że kształcenie i szkolenie zawodowe będzie miało wysoką jakość i będzie 

faktycznie poprawiało wyniki na rynku pracy, a także wyposażało młodych ludzi w 

umiejętności i kompetencje na całe życie; 

24. wzywa Komisję do przedstawienia, a państwa członkowskie do zatwierdzenia wniosku w 

sprawie systemu przyuczania do zawodu w UE w celu zagwarantowania zestawu 

uprawnień osobom uczącym się zawodu i beneficjentom kształcenia i szkolenia 

zawodowego;  wskazuje na korzystną rolę, jaką w kształceniu i szkoleniu młodzieży, 

zwłaszcza w dziedzinie biznesu i przedsiębiorczości, mogą odgrywać osoby starsze, w 

celu jak największej intensyfikacji wymiany międzypokoleniowej dzięki stażom i opiece 

pedagogicznej oraz ułatwieniu praktycznego zdobywania nauki w zespołach 

międzypokoleniowych; zachęca Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia 

konkretnych środków w celu dopilnowania, by przyuczanie do zawodu i szkolenia w 

ramach programu Erasmus+ nie były wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem, 

jako instrumenty obniżania kosztów pracy; 

25. zaleca, by wszystkie najważniejsze podmioty pracowały nad wspólnymi strategiami w 

celu zwiększenia powrotów lub mobilności osób przechodzących szkolenie zawodowe i 

przyuczających się do zawodu w innych częściach Europy, przy jednoczesnym 

poszanowaniu ich preferencji, w celu ukierunkowania wiedzy i doświadczenia zdobytych 

za granicą z myślą o zmniejszeniu braku równowagi i poprawie spójności w ich własnych 

obszarach pochodzenia borykających się z „niedostatkiem kwalifikacji” lub w innych 

regionach Europy; 

26. podkreśla pilną potrzebę zasięgnięcia opinii przedstawicieli przemysłu i usług, zarówno w 

sektorze prywatnym, jak i publicznym, oraz ich zaangażowania w opracowywanie, 

tworzenie, wdrażanie i wspieranie programów mobilności w zakresie kształcenia i 

szkolenia zawodowego wysokiej jakości; uważa, że przy wyborze programów należy 

wziąć pod uwagę możliwości zatrudnienia w przyjmujących przedsiębiorstwach i 

organizacjach; uważa, że elastyczne i konstruktywne partnerstwo oparte na dialogu, 

współpracy oraz najlepszej praktyce między wszystkimi podmiotami zapewni powodzenie 

i wartość dodaną kształcenia i szkolenia zawodowego; uważa, że niezbędna jest także 

wymiana wiedzy i najlepszych praktyk między ośrodkami szkolenia i przedsiębiorstwami; 

wzywa Komisję Europejską do śledzenia podaży i popytu na rynku pracy w Unii 

Europejskiej oraz mobilności geograficznej i zawodowej, aby zaspokoić potrzeby rynku 

pracy; uważa, że pozwoliłoby to zmniejszyć rozbieżności między ofertą szkoleniową oraz 

tym, co czeka młodych ludzi w przedsiębiorstwach, a potrzebami rynkowymi w sektorach 

o wartości dodanej (np. gospodarka cyfrowa i gospodarka ekologiczna, energia, 

obronność, sektor opieki i renowacja budynków); 

27. zwraca uwagę, że w obecnym kontekście ekonomicznym charakteryzującym się wysokim 

poziomem bezrobocia wśród ludzi młodych, a także brakiem równowagi między 

poszukiwanymi a oferowanymi kompetencjami, programy mobilności w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia zawodowego muszą być w większej mierze dostosowane do 
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konkretnych wymogów rynku pracy; 

28. zauważa, że dokonuje się obecnie przejście na w większym stopniu cyfrową gospodarkę 

oraz redefinicja miejsc pracy i umiejętności; wzywa zatem państwa członkowskie i 

Komisję Europejską do współpracy z sektorem prywatnym w celu opracowania strategii 

nauczania nowych umiejętności oraz programów kształcenia i szkolenia zawodowego z 

myślą o przekwalifikowaniu pracowników; 

29. podkreśla dobre wyniki poprzedniego programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców 

oraz rolę kształcenia i szkolenia zawodowego w propagowaniu ducha przedsiębiorczości 

wśród europejskiej młodzieży; w związku z tym ma nadzieję na wzmocnienie inicjatyw 

UE na rzecz przedsiębiorczości osób młodych oraz tworzenie nowych innowacyjnych 

przedsiębiorstw; 

30. udziela poparcia programowi Komisji Europejskiej Erasmus dla młodych 

przedsiębiorców, który oferuje przyszłym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od 

doświadczonych przedsiębiorców kierujących małymi przedsiębiorstwami w państwach 

uczestniczących w programie; podkreśla korzystny dla wszystkich charakter takiej 

wymiany, która z jednej strony umożliwia nowym przedsiębiorcom nabycie umiejętności 

niezbędnych do właściwego zarządzania przedsiębiorstwem, a z drugiej strony daje 

doświadczonym przedsiębiorcom okazję poznania nowego punktu widzenia na ich 

przedsiębiorstwo, rozwinięcia sieci zawodowej i wejścia na nowe rynki; 

31. z zadowoleniem przyjmuje narzędzia utworzone przez Komisję, takie jak europejskie 

ramy kwalifikacji (EQF), Europass, EURES i platforma na temat możliwości kształcenia i 

kwalifikacji w Europie (PLOTEUS), które oferują informacje o kształceniu i szkoleniu 

zawodowym oraz mobilności, lecz ubolewa, że narzędzia te są słabo wykorzystywane i 

nieznane; apeluje do Komisji i państw członkowskich oraz organów państwowych do 

spraw zatrudnienia, aby rozpowszechniały wiedzę – zwłaszcza w MŚP – o programach 

Erasmus+ i innych narzędziach wspierających mobilność w dziedzinie kształcenia i 

szkolenia zawodowego; uważa, że zapewnienie maksymalnej skuteczności tych narzędzi 

pozwoli wielu osobom korzystać z tych możliwości, tak by osiągnąć cel mobilności; 

uważa, że zasięganie opinii lub zaangażowanie sektora produkcji w projektowanie i 

uaktualnianie tych narzędzi przyniosłoby wartość dodaną i ułatwiło udzielenie odpowiedzi 

na potrzeby występujące na rynku pracy; zwraca uwagę, że Komisja musi podjąć większe 

starania w celu zmniejszenia biurokracji zarówno z myślą o wnioskodawcach, jak i 

przyjmujących przedsiębiorstwach i instytucjach, oraz podkreśla, że większa 

przejrzystość, prostota i jasność we wdrażaniu programu pozwolą rozwiązań związane z 

płatnościami problemy z przeszłości; wzywa jednostki odpowiedzialne do skontrolowania 

i ewentualnie do jak najszybszego usunięcia nieprawidłowości w tym zakresie; 

32. z zadowoleniem przyjmuje udoskonalone ustalenia w zakresie dostępu do dokumentów 

dotyczących programów we wszystkich językach urzędowych UE; zwraca uwagę, że 

należy podnieść jakość tłumaczenia, aby uniknąć niejednoznaczności i błędnej 

interpretacji przez uczestników; 

33. uważa, że mobilność w kształceniu i szkoleniu zawodowym sprzyja mobilności 

zawodowej, a nie tylko akademickiej; apeluje do Komisji, by wspierała tę mobilność 

zawodową za pośrednictwem mechanizmów przystosowania zawodowego i wsparcia 

językowego, aby zadbać o to, by doświadczenia w innych państwach przebiegały 
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prawidłowo i pomyślnie; podkreśla, że dobra znajomość języków obcych jest istotna w 

życiu zawodowym, i wyraża zadowolenie, że kompetencje językowe uczestników 

projektów w ramach programu Erasmus+ zostaną poprawione dzięki jednolitym testom i 

kursom językowym dostępnym online (np. na portalu OLS); 

34. podkreśla istnienie 20 partnerstw transgranicznych EURES, które obejmują blisko 600 

tys. pracowników regionów transgranicznych mieszkających w swoich krajach i 

pracujących w innym państwie UE i pomagają tym pracownikom w pokonywaniu 

problemów administracyjnych, prawnych i organizacyjnych związanych z poszukiwaniem 

pracy i zatrudnieniem po drugiej stronie granicy; podkreśla znaczenie tych partnerstw dla 

promowania mobilności w regionach transgranicznych; zachęca państwa członkowskie do 

wspierania tych partnerstw oraz do większego ich propagowania, zwłaszcza wśród 

młodzieży; 

35. pozytywnie ocenia uruchomienie projektów pilotażowych oraz niedawno zatwierdzone 

europejskie ramy na rzecz mobilności praktykantów jako punkt wyjściowy do 

udoskonalenia programu Erasmus+ służący zwiększeniu i poprawie długoterminowej 

mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym; apeluje o utworzenie ram dla 

długoterminowych inicjatyw, w odróżnieniu od działań skupionych wyłącznie na 

projektach, aby utworzyć stały i zrównoważony system, który będzie w pełni sprawny, 

przewidywalny i będzie ułatwiał swobodny przepływ umiejętności w Europie; 

36. zwraca uwagę, że ”europejskie ramy na rzecz mobilności praktykantów” mogłyby być 

swoistą „szybką ścieżką” w dążeniu do obniżenia bezrobocia młodzieży dzięki ułatwieniu 

sprawnego przejścia od edukacji do szkolenia, a następnie na rynek pracy; wzywa do 

zwiększenia szans osób objętych kształceniem i szkoleniem zawodowym na odbywanie 

praktyk zawodowych w krajach sąsiednich, np. przez finansowanie kosztów podróży 

studentom, którzy zachowują miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia; 

37. podkreśla znaczenie gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych we wspieraniu przyuczania do zawodu, staży, kształcenia i szkolenia 

zawodowego, pośrednictwa pracy oraz dalszego kształcenia, które prowadzi do zdobycia 

kwalifikacji; wzywa Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, by przyznano 

odpowiednie środki finansowe na te programy w całym okresie programowania 2014–

2020; 

38. zwraca uwagę, że europejskie środki przeznaczone na program Erasmus+ oraz programy 

w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego nie są proporcjonalne do liczby i 

potrzeb osób zainteresowanych mobilnością w ramach tych programów, w związku z 

czym zwraca się do państw członkowskich o wspieranie umów dwustronnych, które 

uzupełniałyby działania propagowane przez Erasmus+ oraz inne programy europejskie 

dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, aby zwiększyć mobilność europejskiej 

młodzieży; 

39. domaga się, aby dokonano przeglądu wieloletnich ram finansowych na podstawie 

kryteriów obejmujących wstępną ocenę efektywności wykorzystania zasobów 

przydzielonych na zwalczanie bezrobocia i zmniejszenia przydzielonych środków, które 

przynoszą niewielkie skutki; uważa, że takie podejście jest szczególnie ważne w dobie 

kryzysu, jak ten, który ma obecnie miejsce, charakteryzującego się niemożliwym do 

przyjęcia brakiem równowagi; 
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40. apeluje do Komisji o przedstawienie tam, gdzie jest to wykonalne, aktualnych danych 

statystycznych i przeprowadzenie ocen lub badań dotyczących programu Erasmus+ i 

innych programów mobilności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w celu 

określenia ich wpływu na dostosowanie doświadczenia zawodowego do stanowisk pracy z 

punktu widzenia poziomu zatrudnienia, a także o zbadanie, dlaczego niektóre państwa 

członkowskie przedstawiają więcej wniosków o pracę i kształcenie w ramach programów 

VET za granicą, a także o opracowanie planu ich większego zaangażowania; uważa, że 

wyniki statystyk i ocen powinny zostać włączone i uwzględnione przy opracowywaniu 

śródokresowego przeglądu programu Erasmus+. 
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