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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:

A. mając na uwadze, że polityka w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego odgrywa 
główną rolę w walce z wysokim poziomem bezrobocia wśród młodzieży; mając na 
uwadze, że nadążanie za szybkim rozwojem rynku pracy wymaga znaczniejszych i 
bardziej ukierunkowanych inwestycji w kształcenie i szkolenie zawodowe, kształcenie na 
poziomie wyższym oraz badania naukowe, a także elastycznych programów nauczania i 
wzmocnionej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem edukacji;

B. mając na uwadze, że systemy podwójnego kształcenia są zależne od ścisłej współpracy 
między sektorem publicznym i prywatnym, przy wysokim zaangażowaniu partnerów 
społecznych; mając na uwadze, że w państwach członkowskich, w których wzajemne 
oddziaływanie pomiędzy systemem szkolnictwa i rynkiem pracy jest w dużym stopniu 
zinstytucjonalizowane, odnotowuje się uderzająco niskie bezrobocie wśród młodzieży;

C. mając na uwadze, że praktyki zawodowe są pożytecznym instrumentem wspomagania i 
zachęcania młodzieży do przejścia z systemu edukacji do rynku pracy; mając na uwadze, 
że praktyki zawodowe muszą opierać się na strategii szkoleń, to, że pracodawcy 
regularnie wykorzystują praktyki zawodowe jako metodę zatrudniania taniej siły roboczej, 
której zapewnia się ograniczoną ochronę, a także to, że coraz więcej młodych 
Europejczyków bywa niejednokrotnie zmuszanych do odbycia szeregu praktyk 
zawodowych, niepłatnych lub bardzo nisko płatnych, zanim znajdą stałe zatrudnienie;

D. mając na uwadze, że kryzys finansowy pogłębił się, a cięcia budżetowe i polityka 
oszczędnościowa, zwłaszcza w państwach członkowskich niestabilnych pod względem 
gospodarczym, pogorszyły jakość nauczania oraz wywarły bezpośredni, negatywny 
wpływ na perspektywy ludzi młodych pod względem uzyskania dostępu do edukacji i 
zatrudnienia oraz utrzymania się w nich; mając ponadto na uwadze duże obciążenie 
podatkowe przedsiębiorstw w wielu państwach członkowskich;

E. mając na uwadze, że w 2011 r. 7,5 mln osób młodych w wieku od 15 do 24 lat oraz 6,5 
mln osób młodych w wieku od 25 do 30 lat nie kształciło się, nie szkoliło ani nie 
pracowało (NEET); mając na uwadze, że państwa członkowskie powinny zagwarantować 
ochronę socjalną i zapewnić godne warunki życia pracownikom, którzy stracili pracę, oraz 
młodym ludziom, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy;

F. mając na uwadze, że Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) mógłby zapewnić finansowanie 
inwestycji w krajach, w których wskaźniki bezrobocia wśród młodzieży są wyższe niż 
średnia europejska; mając na uwadze, że EBI mógłby uwzględnić wymiar regionalny w 
obszarze strategicznych inwestycji usprawniających i zwiększających szanse zatrudnienia 
oraz rozwijających potencjał innowacyjny;

G. mając na uwadze, że uwzględnianie potrzeb rynku pracy nie powinno odbywać się 
kosztem uniemożliwiania dzieciom zdobywania możliwie najszerszego początkowego 
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zasobu wiedzy, ponieważ zasób ten stanowi najlepszą gwarancję odpowiedzi na 
nieoczekiwane zmiany na rynku pracy oraz ogólnie trudności życiowe; mając na uwadze, 
że większość badań wskazuje na znaczenie wysokiej jakości kształcenia od pierwszych lat 
nauki, które pozwala zapobiegać przedwczesnemu przerywaniu nauki i sprzyja pełnej 
integracji szkolnej dzieci pochodzących z najmniej uprzywilejowanych środowisk;

H. mając na uwadze, że otwarte zasoby edukacyjne podnoszą jakość i poprawiają dostępność 
kształcenia oraz równy dostęp do niego, a także umożliwiają, poprzez stosowanie ICT i 
nowych technologii, interaktywny, kreatywny, elastyczny i zindywidualizowany proces 
kształcenia; mając na uwadze, że otwarta edukacja wzmacnia trwałe szanse zatrudnienia 
wspierając uczenie się przez całe życie;

I. mając na uwadze, że zjawisko przedwczesnego przerywania nauki szkolnej znacznie 
utrudnia rozwój gospodarczy i społeczny Unii Europejskiej oraz że konieczne są 
zintegrowane działania, by osiągnąć ujęty w strategii „Europa 2020”cel obniżenia liczby 
osób przedwcześnie przerywających naukę do poniżej 1%; mając na uwadze, że osoby 
przedwcześnie przerywające naukę szkolną są coraz częściej bezrobotne i narażone na 
marginalizację społeczną; mając na uwadze, że należałoby opracować programy powrotu 
do nauki, które dawałyby drugą szansę osobom, które przedwcześnie przerwały naukę, 
oraz zwrócić szczególną uwagę na najsłabsze grupy, mocno narażone na marginalizację 
społeczną, a przez to wspierać ich aktywny udział w życiu społecznym;

J. mając na uwadze, że zarówno nauczyciele szkolni, jak i akademiccy napotykają na 
niemające precedensu wyzwania związane z gwałtownie zmieniającym się światowym 
otoczeniem gospodarczym, w którym rozwój nowych umiejętności i kompetencji, podejść 
innowacyjnych i nowoczesnych metod nauczania stanowi kluczowy czynnik 
gwarantujący skuteczne kształcenie i szanse zatrudnienia ludzi młodych;

K. mając na uwadze, że unijne programy dotyczące mobilności w dziedzinie edukacji 
kierowane do młodzieży oraz wczesne nauczanie języków obcych rozszerzają 
perspektywy zawodowe i zachęcają do mobilności na rynku pracy; mając na uwadze, że 
programy mobilności młodzieży na lata 2014–2020 powinny dawać realną szansę na 
zdobycie wiedzy oraz nowych umiejętności, a przez to przyczynić się do podwyższenia 
stopy zatrudnienia młodych;

L. mając na uwadze, że w świetle wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 
konieczne jest przeprowadzenie wszechstronnej analizy środków UE zainwestowanych w 
kształcenie, szkolenia i zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży w okresie 
programowania 2007–2013; mając na uwadze, że zintegrowane podejście oraz efekt 
synergii pomiędzy poszczególnymi programami oraz środkami krajowymi i unijnymi 
przyczynią się do skutecznego wdrożenia środków na rzecz zatrudnienia młodzieży; 
mając na uwadze, że konieczne jest również przyjąć unijne strategie polityczne na 
szczeblu lokalnym i krajowym oraz zrealizować ją w praktyce;

M. mając na uwadze, że pomimo ogólnie wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży, 
w niektórych sektorach gospodarki, np. w sektorze technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT), rozwoju i badań naukowych, czy też sektorze zdrowia, problemy 
związane z obsadzeniem wolnych stanowisk wykwalifikowanym personelem są coraz 
większe;
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1. wyraża głębokie zaniepokojenie dokonanymi przez państwa członkowskie cięciami 
budżetów na edukację, szkolenia zawodowe i sprawy młodzieży, co może spowodować 
zamknięcie przed młodymi ludźmi drzwi zarówno w sferze edukacji jak i zatrudnienia; 
przypomina również, że środki budżetowe na kształcenie i szkolenie zawodowe są 
niezbędną i bezcenną inwestycję w przyszłość; zwraca uwagę na konieczność 
efektywniejszego wykorzystania funduszy europejskich w celu ułatwienia tworzenia 
miejsc pracy dla ludzi młodych;

2. zachęca państwa członkowskie, aby z pomocą Komisji dotarły do młodych ludzi, którzy 
nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się, celem przedstawienia im ofert wysokiej 
jakości staży i szkoleń umożliwiających im zdobycie kwalifikacji i doświadczenia 
niezbędnych do ich integracji zawodowej, włącznie z ofertami zachęcającymi do powrotu 
do systemu szkolnictwa w ramach programów dostosowanych do napotykanych przez 
nich trudności;

3. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich działań niezbędnych, by zapobiegać 
zjawisku przedwczesnego kończenia nauki i ograniczać jego skalę oraz by zagwarantować 
edukację drugiej szansy o możliwie jak najwyższym standardzie, co doprowadzi do 
zmniejszenia liczby młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się, która 
jest najbardziej narażona na długotrwałe bezrobocie;

4. podkreśla konieczność zagwarantowania wszystkim możliwości kształcenia i szkolenia; 
przypomina o ważnej roli, jaką odgrywają regiony w polityce szkolenia, zatrudnienia i 
mobilności oraz wzywa regiony do korzystania ze wszystkich środków, jakimi dysponują, 
aby ułatwić osobom młodym dostęp do rynku pracy i wesprzeć ich w poszerzaniu swoich 
umiejętności;

5. wzywa do udoskonalenia kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadry nauczycielskiej, 
przede wszystkim w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych, jak również 
zastosowania nowych technologii; podkreśla, że nauka trwająca całe życie rozpoczyna się 
we wczesnym dzieciństwie; podkreśla zwłaszcza konieczność propagowania doskonalenia 
kompetencji językowych przez zabawę;

6. wzywa państwa członkowskie oraz właściwe instytucje do wspierania w ramach 
programów kształcenia nauki, techniki, inżynierii i matematyki w celu spełnienia 
obecnych wymogów rynku pracy;

7. wzywa do stworzenia wspólnego systemu wskaźników wyników i wpływu służących 
ocenie postępów dokonanych w ramach poszczególnych programów, który uwzględniałby 
działania w dziedzinie zatrudnienia w kontekście ich efektywności i skuteczności, a nie 
tylko w odniesieniu do ich wdrożenia w wymiarze finansowym;

8. wzywa państwa członkowskie do wspierania uczestnictwa ludzi młodych w kształtowaniu 
sektorowych strategii politycznych mających wpływ na ich rozwój; uważa, że 
umożliwianie ludziom młodym rzeczywistego uczestnictwa w realizowanych procesach, a 
nie tylko ich obserwacji lub czerpania z nich korzyści, wzmocni legitymację oraz wartość 
dodaną kształtowania polityki przez młodzież;

9. wzywa do szerszego stosowania systemów podwójnego kształcenia łączących nauczanie 
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teoretyczne z praktyką; podkreśla znaczenie zaangażowania partnerów społecznych w 
rozbudowę tych systemów; wzywa Komisję Europejską do opracowania wytycznych 
jakościowych, dotyczących nowoczesnego systemu podwójnego kształcenia, wraz z listą 
szeroko zdefiniowanych i nieakademickich europejskich zawodów kluczowych;

10. wzywa Komisję do aktywnego zwracania się do podmiotów sektora prywatnego o 
udzielenie wsparcia, inicjatywy i zaangażowanie się w inne formy współpracy w celu 
walki z bezrobociem wśród młodzieży, zachęca także do tworzenia partnerstw z 
przedsiębiorstwami oraz partnerstw publiczno-prywatnych; z zadowoleniem przyjmuje 
wniosek Komisji w sprawie utworzenia europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania 
zawodowego i oczekuje, że Komisja, po skonsultowaniu się z zainteresowanymi stronami, 
przygotuje przejrzyste europejskie ramy jakościowe dotyczące praktyk zawodowych;

11. zachęca państwa członkowskie do przyjęcia wiążących prawnie ram jakościowych dla 
praktyk zawodowych i staży, w tym godziwego wynagrodzenia i uznawania zdobytego 
doświadczenia za doświadczenie zawodowe, a także do intensywniejszego świadczenia 
usług doradztwa i orientacji zawodowej na rzecz ludzi młodych na wczesnym etapie, aby 
poprawić ich zdolności podejmowania decyzji o przyszłym życiu zawodowym oraz 
ułatwić im dostęp do rynku pracy; 

12. wzywa państwa członkowskie do usprawnienia współpracy i zacieśnienia partnerstwa 
pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem edukacji na wszystkich szczeblach w celu 
lepszego powiązania programów nauczania z wymaganiami rynku pracy, na przykład 
poprzez rozszerzenie sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych oraz sojuszy na rzecz 
wiedzy;

13. apeluje do państw członkowskich by usunęły istniejących obecnie bariery jeżeli chodzi o 
transgraniczne praktyki i staże zawodowe w celu lepszego powiązania popytu na 
przeznaczone dla młodych ludzi szkolenia w miejscu pracy z ich podażą, co doprowadzi 
do poprawy mobilności i szans zatrudnienia, zwłaszcza w regionach granicznych;

14. podkreśla znaczenie podwyższenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w celu 
prowadzenia równowagi pomiędzy edukacją a wymogami rynku pracy; uważa, że 
propagowanie kształcenia i szkolenia zawodowego nie może odbywać się kosztem 
kształcenia na poziomie wyższym; podkreśla, że należy poprawić wzajemne 
oddziaływanie i możliwości przepływu między kształceniem i szkoleniem zawodowym a 
kształceniem wyższym; podkreśla również, że konieczne są elastyczniejsze programy 
nauczania, aby ułatwić młodym ludziom dostęp do rynku pracy oraz lepsze dostosowanie 
się do rozwoju tego rynku w przyszłości;

15. podkreśla znaczenie poprawy standardu jakości kształcenia na poziomie wyższym i 
zawodowym i dostępu do niego; podkreśla również znaczenie nauki języków obcych w 
szkołach oraz w kształceniu i szkoleniu zawodowym jako warunku dalszego rozwoju 
zdolności, mobilności i lepszej samorealizację młodych ludzi na rynku pracy; zwraca się 
do państw członkowskich o pełniejsze włączenie nauki języków obcych w systemy 
edukacyjne,

16. wzywa państwa członkowskie do wspierania uznawania kształcenia pozaformalnego, z 
uwagi na fakt, że odgrywa ono istotną rolę w przygotowaniu ludzi młodych do wejścia na 
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rynek pracy poprzez rozwój istotnych umiejętności interpersonalnych wymaganych przez 
pracodawców; podkreśla znaczenie sprawnego upowszechniania dobrych praktyk w 
zakresie dostępu dziewcząt i kobiet do szkoleń tradycyjnie uznawanych za „męskie”, 
szczególnie w sektorze nowym sektorze ICT;

17. podkreśla znaczenie nabywania przez ludzi młodych umiejętności o charakterze ogólnym, 
takich jak umiejętności w dziedzinie ICT, umiejętności przywódcze, krytyczne myślenie, 
umiejętności językowe, a także umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, także poprzez 
naukę za granicą, w celu rozszerzenia możliwości młodzieży na rynku pracy oraz 
poprawy ich zdolności adaptacji do zmian na rynku pracy w przyszłości; wzywa państwa 
członkowskie do nadania większego znaczenia takim umiejętnościom w programach 
nauczania;

18. wzywa państwa członkowskie do wspierania samozatrudnienia wśród ludzi młodych 
poprzez poprawę kształcenia w zakresie przedsiębiorczości; podkreśla, że szczególną 
uwagę należy poświęcić ograniczaniu wśród młodych awersji do ryzyka, co stanowi 
warunek odnoszenia sukcesów jako przedsiębiorca; wzywa do wprowadzenia ulg 
podatkowych dla firm zakładanych i prowadzonych przez ludzi młodych w celu 
rozwijania kultury przedsiębiorczości oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy;

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zachowania przejrzystości i ujednolicenia 
uznawania kwalifikacji na terenie Unii Europejskiej, szczególnie za pomocą 
europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 
Europassu oraz europejskich ram kwalifikacji, a także do pełnego wdrożenia zalecenia 
Rady w sprawie walidacji kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, a przede 
wszystkim zapewnienia transgranicznego uznawania kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego; podkreśla znaczenie terminowego wdrażania tych inicjatyw oraz składania 
sprawozdań z ich wdrażania;

20. z zadowoleniem odnosi się do systemu gwarancji dla młodzieży i wzywa państwa 
członkowskie, by zobowiązały się do skutecznego i terminowego wdrożenia go, w tym 
poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a placówkami 
oświatowymi w celu wsparcia ludzi młodych bezpośrednio po zakończeniu przez nich 
nauki; podkreśla potrzebę rozszerzenia gwarancji na wszystkich młodych ludzi do 30 roku 
życia;

21. podkreśla potrzebę odpowiedniego poziomu finansowania tej inicjatywy z Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz unijnych funduszy strukturalnych i przypomina, że tworzenie 
miejsc pracy przeznaczonych dla ludzi młodych stanowi jeden z podstawowych celów 
polityki spójności wspieranej przez EFRR i EFS; podkreśla jednak, że wysiłki te nie mogą 
zniechęcać do działań i reform strukturalnych, które są konieczne, aby przystosować 
systemy kształcenia i rynki pracy w niektórych państwach członkowskich do wyzwań 
przyszłości;

22. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania jasnych celów i wskaźników w 
odniesieniu do programu gwarancji dla młodzieży, aby móc skutecznie zmierzyć i ocenić 
wpływ tej inicjatywy;

23. podkreśla znaczenie programów mobilności dla studentów i wzywa państwa 
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członkowskie, by wspierały planowane podwyżki środków na finansowanie tych 
programów w nowych wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020; wskazuje na 
zaproponowany unijny instrument gwarancji kredytowych dla studentów pełnych studiów 
magisterskich w UE i krajach trzecich, aby jeszcze bardziej ułatwić mobilność młodzieży 
i wielowymiarowy ranking uczelni;

24. zwraca się do Komisji Europejskiej o włączenie do wszystkich programów środków walki 
z bezrobociem wśród ludzi młodych w oparciu o zintegrowane globalne podejście zgodne 
z inicjatywą przewodnią „Mobilna młodzież” w kontekście strategii „Europa 2020”;

25. wzywa państwa członkowskie, by zapewniły szerszy dostęp ludzi młodych do ofert pracy 
i praktyk zawodowych oraz by kursy uniwersyteckie obejmowały podstawowe szkolenie 
w zakresie umiejętności poszukiwania pracy; 

26. zwraca uwagę, że systemy edukacyjne Unii Europejskiej powinny promować zasadę 
sprawiedliwości i równości szans; apeluje ponadto o promocję wszelkich umiejętności 
niezbędnych, aby ułatwić dostęp do ustawicznego kształcenia zawodowego, co jest rzeczą 
podstawową w społeczeństwie opartym na wiedzy.
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