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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę, że w nowej gospodarce cyfrowej kreatywność i TIK tworzą nową kulturę 
biznesową, która może ułatwiać współpracę i wymianę najlepszych praktyk między 
państwami członkowskimi w celu poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, 
oraz że czas zatem na umieszczenie ich w centrum programu działań, w szczególności w 
celu podjęcia wyzwań, jakie stawia strategia UE 2020, takich jak główny cel UE 
polegający na tym, by 40% osób w wieku 30-34 lat posiadało wykształcenie wyższe lub 
ekwiwalentne;

2. podkreśla znaczenie modeli społecznej i solidarnej gospodarki dla tej nowej kultury 
biznesowej oraz przypomina w związku z tym, że ośrodki kształcenia i szkolenia 
zawodowego, w tym wyższego, muszą przekazywać uczniom pogłębioną wiedzę na temat 
wszystkich form przedsiębiorczości, w tym społecznej i solidarnej gospodarki, a także 
zasad odpowiedzialnego i etycznego zarządzania;

3. podkreśla konieczność opracowania spisu dziedzin, w których Unia Europejska zyskuje 
lub może uzyskać porównywalne korzyści na poziomie globalnym oraz w przypadku 
których będzie należało opracować strategie doskonalenia zawodowego;

4. przypomina, że inwestowanie w kształcenie i szkolenie ma zasadnicze znaczenie dla 
lepszej przyszłości Europejczyków; uważa, że kompetencje kluczowe oraz nowe 
umiejętności, zwłaszcza wymagane do wykonywania zawodów w dziedzinach mających 
strategiczne znaczenie dla wzrostu, otwierają przed ludźmi nowe możliwości, a ponadto 
stanowią podstawę dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w dalszej 
perspektywie; uważa w związku z tym za ważne, by państwa członkowskie i wszystkie 
zaangażowane podmioty gwarantowały pracownikom uzyskanie niezbędnych im 
podstawowych kompetencji; 

5. wskazuje na fakt, że uczenie się przez całe życie będzie kluczowym sposobem 
zapobiegania bezrobociu, przy uwzględnieniu różnorodności karier zawodowych; w 
związku z tym konieczne jest lepsze uświadomienie pracownikom potrzeby doskonalenia 
zawodowego;

6. ponownie krytykuje obniżki środków na główne programy UE w dziedzinie edukacji 
(program „Uczenie się przez całe życie” i program „Ludzie” – odpowiednio o 25 mln i 
100 mln EUR) dokonane przez Radę Ministrów w budżecie na 2011 r.; tym samym 
ambitna strategia Europa 2020 mija się wyraźnie z realiami ograniczeń budżetowych;

7. jest przekonany, że aktualne europejskie programy szkolenia zawodowego są skuteczne i 
wymagają większego wsparcia w przyszłości;

8. zaleca, by przyznać zachęty tym pracodawcom, którzy zachęcają swoich pracowników do 
udziału w programach szkoleń;
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9. podkreśla znaczenie zachęcania do udziału w okresowych stażach doskonalenia 
zawodowego jako części kształcenia ustawicznego;

10. wskazuje, że powiązanie kształcenia i szkolenia, a zwłaszcza przejście z systemu 
kształcenia zawodowego do wyższego, wymaga zwiększenia możliwości łączenia 
szkolenia zawodowego z kształceniem wyższym, ze szczególnym naciskiem na włączanie 
ich do systemów udzielania informacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego; uważa 
również, że połączenie kształcenia i zatrudnienia na zasadzie wymienności gwarantuje, że 
osoby zdobywające wykształcenie zawodowe będą uzyskiwać kwalifikacje wymagane na 
rynku pracy;

11. podkreśla znaczenie promowania na szczeblu lokalnym i regionalnym skutecznych 
synergii i stabilnej współpracy między szkołami, agencjami szkoleniowymi, ośrodkami 
badawczymi i przedsiębiorstwami, celem przezwyciężenia braku otwartości systemu 
edukacji oraz rozbieżności między wiedzą i umiejętnościami a potrzebami rynku pracy, 
oraz celem poprawy zdolności zatrudnienia ludzi młodych, a zwłaszcza kobiet, w 
szczególności w odniesieniu do podyplomowych tytułów zawodowych; 

12. sugeruje, że stworzenie nowej strategii nauczania języków mającej na celu podniesienie 
ogólnego poziomu wiedzy w konkretnych obszarach umiejętności ułatwi mobilność 
nauczycieli i uczniów; ponadto wskazuje, że zapewnienie płynnego przejścia od 
kształcenia zawodowego do kształcenia wyższego poprawi atrakcyjność szkoleń 
zawodowych;

13. postrzega możliwość mobilności jako ważną część kształcenia i szkolenia zawodowego i 
w związku z tym zaleca unowocześnienie programu Leonardo da Vinci;

14. jest przekonany, że mobilność transgraniczna w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego jest równie ważna jak mobilność w dziedzinie wykształcenia ogólnego, jest 
również zdania, że należy włożyć więcej wysiłku w rozwój tego rodzaju mobilności;

15. zaleca stymulowanie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości na wszystkich 
poziomach edukacji, w tym kształcenia zawodowego, oraz uznawanie kompetencji 
nabytych podczas wszystkich ścieżek kształcenia, również kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego; zaleca również wspieranie projektów, których celem jest kontynuacja 
międzypokoleniowego przekazywania wiedzy i umiejętności; 

16. zauważa, że postępujące starzenie się ludności Europy zwiększa znaczenie programów 
kształcenia i uczenia się przez całe życie oraz powoduje konieczność ich intensyfikacji;

17. podtrzymuje stanowisko, że kształcenie w kierunku przedsiębiorczości powinno stanowić 
ważną część kształcenia i szkolenia zawodowego, z zamiarem podniesienia jego 
atrakcyjności dla wszystkich uczących się oraz propagowania przedsiębiorczości zgodnie 
z założeniami strategii UE 2020;

18. odnotowuje zakorzenione w praktyce edukacyjnej stereotypy płciowe, podkreślając w 
związku z tym znaczenie opracowania strategii dążenia do edukacji neutralnej płciowo, 
przyczyniającej się między innymi do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w postaci 
równego dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego oraz do zatrudnienia; 
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19. uważa, że władze regionalne i lokalne odgrywają zasadniczą rolę we współpracy z 
ośrodkami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz z przedsiębiorstwami, a także we 
wspieraniu placówek kształcenia i szkolenia zawodowego w tworzeniu środowiska 
sprzyjającego skutecznej integracji zawodowej absolwentów ośrodków kształcenia i 
szkolenia zawodowego;

20. wzywa państwa członkowskie do stworzenia młodym ludziom bez wykształcenia lub o 
niskim poziomie wykształcenia możliwości wejścia na rynek pracy; biorąc pod uwagę 
powagę problemu, wzywa do opracowania projektu pilotażowego mającego na celu 
zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi i wspierającego państwa członkowskie przy 
tworzeniu lokalnych sieci łączących szkoły, przedsiębiorstwa, centra pomocy młodzieży 
oraz młodych ludzi;

21. zachęca Komisję do opracowania i okresowego aktualizowania karty typowych dla 
każdego regionu kwalifikacji oraz zapotrzebowania na szkolenia;

22. wzywa Komisję, by dalej wspierała i konsekwentnie wprowadzała certyfikację jakości, 
która przyczyni się do zasadniczego pobudzania procesów innowacyjności pod względem 
działania, wydajności i skuteczności, takiej jak zalecana w europejskiej sieci zapewniania 
jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (EQAVET), oraz instrumenty stworzone w 
ramach procesu kopenhaskiego, takie jak Europass lub europejskie ramy kwalifikacji 
(EQF); wzywa państwa członkowskie do uproszczenia procedury uznawania 
zagranicznych dyplomów zawodowych, tak aby umożliwić potwierdzanie umiejętności 
zawodowych nie tylko na podstawie formalnych certyfikatów, lecz także za 
pośrednictwem okresów próbnych, egzaminów praktycznych i teoretycznych oraz opinii 
fachowców;

23. uważa, że wyzwania stawiane w ramach procesu kopenhaskiego i w strategii UE 2020 
wymagają odpowiednich środków finansowych, m.in. pochodzących z funduszy 
strukturalnych, a zwłaszcza EFS, oraz większego zaangażowania we wspieranie 
kształcenia i szkolenia zawodowego wysokiej jakości za pomocą konkretnych działań i 
stosowania nowych wzorców i metod szkolenia, takich jak nagłaśnianie sukcesów 
uczniów na rynku pracy, podnoszenie prestiżu kształcenia i szkolenia zawodowego w 
ważnych przedsiębiorstwach lub szersze informowanie i poradnictwo dotyczące 
kształcenia i szkolenia zawodowego przed ukończeniem obowiązkowej nauki szkolnej; 
stwierdza, że warto byłoby propagować wymianę doświadczeń związanych z programami 
wsparcia lub pobytami zagranicznymi, takimi jak udział w programie Leonardo da Vinci;

24. zaleca wspieranie autonomii ośrodków kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie 
planowania, finansowania, zarządzania i oceny ich działalności, a także opracowanie 
bardziej dynamicznych form współpracy między ośrodkami kształcenia i szkolenia 
zawodowego a przedsiębiorstwami;

25. nalega, by rządy pobudzały elastyczne kształcenie i szkolenie zawodowe ukierunkowane 
na szczególne potrzeby społeczności i przedsiębiorstw, pozwalające na wykorzystanie 
całego uzyskanego wykształcenia, godzenie kształcenia z życiem osobistym i inną 
działalnością zawodową oraz pobudzanie mobilności europejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ułatwiania dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego 
społecznościom zagrożonym marginalizacją, tak by mogły kontynuować kształcenie;



PE450.958v02-00 6/7 AD\854397PL.doc

PL

26. przypomina, że powinno się rozszerzyć programy kształcenia i szkolenia zawodowego, 
aby odpowiadały one zasadom uczenia się przez całe życie oraz wstępnego i 
ustawicznego szkolenia zawodowego;

27. uważa, że należy zwracać większą uwagę na lepszą harmonizację systemów kształcenia 
poszczególnych państw członkowskich – niwelowanie różnic między nimi oraz wzajemne 
uznawanie świadectw i dyplomów przez państwa członkowskie – w celu 
zintensyfikowania współpracy transgranicznej oraz wspierania mobilności.
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