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Poprawka 1
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że inwestowanie w edukację i 
szkolenia oraz prognozowanie potrzeb w 
zakresie umiejętności jest bardzo istotne, 
aby zrealizować zobowiązanie podjęte w 
ramach strategii „UE 2020” polegające 
na poprawie poziomu wykształcenia, w 
szczególności poprzez zredukowanie liczby 
osób przedwcześnie kończących naukę do 
poziomu 10 %, lub poniżej oraz poprzez 
podwyższenie wskaźnika wykształcenia na 
poziomie wyższym lub równorzędnym do 
co najmniej 40 %;

1. wskazuje, że inwestowanie w edukację i 
szkolenia oraz prognozowanie potrzeb w 
zakresie umiejętności jest bardzo istotne, 
aby państwa członkowskie mogły 
zwiększyć wzrost gospodarczy i pozostać 
konkurencyjne na rynku 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 2
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że inwestowanie w edukację i 
szkolenia oraz prognozowanie potrzeb w 
zakresie umiejętności jest bardzo istotne, 
aby zrealizować zobowiązanie podjęte w 
ramach strategii „UE 2020” polegające na 
poprawie poziomu wykształcenia, w 
szczególności poprzez zredukowanie 
liczby osób przedwcześnie kończących 
naukę do poziomu 10 %, lub poniżej oraz 
poprzez podwyższenie wskaźnika 
wykształcenia na poziomie wyższym lub 
równorzędnym do co najmniej 40 %;

1. wskazuje, że inwestowanie w edukację i 
szkolenia oraz podnoszenie poziomu 
kwalifikacji Europejczyków jest bardzo 
istotne, aby zrealizować zobowiązanie 
podjęte w ramach strategii „UE 2020” 
polegające na poprawie poziomu 
wykształcenia, w szczególności poprzez 
zredukowanie liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę do poziomu 10 %, lub 
poniżej oraz poprzez podwyższenie 
wskaźnika wykształcenia na poziomie 
wyższym lub równorzędnym do co 
najmniej 40 %;

Or. fr
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Poprawka 3
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wskazuje, że inwestowanie w edukację i 
szkolenia oraz prognozowanie potrzeb w 
zakresie umiejętności jest bardzo istotne, 
aby zrealizować zobowiązanie podjęte w 
ramach strategii „UE 2020” polegające na 
poprawie poziomu wykształcenia, w 
szczególności poprzez zredukowanie 
liczby osób przedwcześnie kończących 
naukę do poziomu 10 %, lub poniżej oraz 
poprzez podwyższenie wskaźnika 
wykształcenia na poziomie wyższym lub 
równorzędnym do co najmniej 40 %;

1. wskazuje, że zapewnienie znacznych 
inwestycji, zwłaszcza publicznych, w 
edukację i szkolenia oraz prognozowanie 
potrzeb w zakresie umiejętności jest bardzo 
istotne, aby zrealizować zobowiązanie 
podjęte w ramach strategii „UE 2020” 
polegające na poprawie poziomu 
wykształcenia, w szczególności poprzez 
zredukowanie liczby osób przedwcześnie 
kończących naukę do poziomu 10 %, lub 
poniżej oraz poprzez podwyższenie 
wskaźnika wykształcenia na poziomie 
wyższym lub równorzędnym do co
najmniej 40 %;

Or. fr

Poprawka 4
Seán Kelly

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa nad nadmiernie wysoką stopą 
bezrobocia osób młodych w UE; zwraca 
uwagę, że bezrobocie osób młodych ma 
niekorzystny wpływ na spójność 
społeczną, równość i wzrost gospodarczy; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
współpracy nad realizacją w trybie 
priorytetowym aktywnej polityki w 
zakresie rynku pracy w celu zaradzenia 
temu kryzysowi;
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Or. en

Poprawka 5
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że zapewnienie równego i 
powszechnego dostępu do edukacji 
publicznej wysokiej jakości oraz do 
uczenia się przez całe życie ma 
podstawowe znaczenie, zarówno dla 
rozwoju intelektualnego i społecznego 
jednostki, jak i dla nabycia umiejętności 
koniecznych do reintegracji zawodowej;

Or. fr

Poprawka 6
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. podkreśla, że w osiągnięciu tych 
celów ważną rolę odgrywają zintegrowane 
ścieżki kształcenia, szkolenia i pracy, 
dające możliwość uzyskania kwalifikacji 
zawodowych i dyplomu, a także podkreśla 
konieczność podejmowania inicjatyw 
nakierowanych na kształcenie dorosłych i 
odzyskiwanie podstawowych umiejętności;
w celu zaangażowania najsłabszych, bo 
mniej wykształconych i 
wykwalifikowanych, kategorii obywateli 
zachęca państwa członkowskie do 
rozwijania i upowszechniania na ich 
terytorium służb ukierunkowujących, 
dostarczających ewentualnym 
zainteresowanym użytecznych informacji 
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na temat możliwości szkolenia i 
kształcenia, a także sporządzających 
bilanse indywidualnych umiejętności;

Or. it

Poprawka 7
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. dostrzega znaczenie szkolenia 
zawodowego, które jest niezbędne, by 
umożliwić dużej rzeszy młodych ludzi 
wykorzystanie swojego potencjału oraz by 
osiągnąć cele strategii Europa 2020;

Or. ro

Poprawka 8
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom;

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
uwzględnienia w ich programach 
edukacyjnych, szkoleniowych i kształcenia 
się przez całe życie umiejętności
przekrojowych skupionych na TIK, 
zdolnościach artystycznych, mobilności, 
demokratycznym uczestnictwie i 
wielokulturowości; podkreśla, że w tym 
celu podstawowe znaczenie ma uznanie i
dowartościowanie umiejętności i zdolności 
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nabytych w trakcie kształcenia 
pozaformalnego i nieformalnego;

Or. fr

Poprawka 9
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom;

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędny jest
aktywny udział partnerów społecznych i 
placówek edukacyjnych dzięki specjalnym 
mechanizmom;

Or. en

Poprawka 10
Marek Henryk Migalski

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityk państw 
członkowskich; dlatego zachęca państwa 
członkowskie, a w szczególności ich 
odpowiednie ministerstwa, do 
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wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom;

aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom, wypracowanym przez 
poszczególne państwa członkowskie;

Or. pl

Poprawka 11
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom;

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności i proponuje w tej kwestii 
perspektywę co najmniej dziesięciu lat;
jest głęboko przekonany, że przy 
opracowywaniu programów kształcenia i 
szkolenia konieczna jest skuteczna 
komunikacja między pracodawcami a 
placówkami edukacyjnymi dzięki 
specjalnym mechanizmom;

Or. en

Poprawka 12
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom;

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami, placówkami edukacyjnymi 
i jednostkami szkolącymi dzięki 
specjalnym mechanizmom;

Or. fr

Poprawka 13
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom;

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja i współpraca
między pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom w celu określenia potrzeb 
rynku pracy;

Or. en



PE467.090v01-00 10/34 AM\870211PL.doc

PL

Poprawka 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom;

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
umiejętności; jednocześnie zwraca uwagę 
na potrzebę zapewnienia obywatelom 
dostępu do jakościowych informacji o 
zawodach, umiejętnościach oraz 
możliwościach kształcenia na terenie calej 
Unii; jest głęboko przekonany, że przy 
opracowywaniu programów kształcenia i 
szkolenia niezbędna jest skuteczna 
komunikacja między pracodawcami a 
placówkami edukacyjnymi dzięki 
specjalnym mechanizmom;

Or. pl

Poprawka 15
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 

2. uważa, że środki zaproponowane w 
komunikacie Komisji będą wymagały 
silnej koordynacji polityki; dlatego wzywa 
państwa członkowskie, a w szczególności 
ich odpowiednie ministerstwa, do 
aktywniejszego uczestnictwa w procesie 
wczesnej identyfikacji potrzeb w zakresie 
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umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom;

umiejętności; jest głęboko przekonany, że 
przy opracowywaniu programów 
kształcenia i szkolenia niezbędna jest 
skuteczna komunikacja między 
pracodawcami a placówkami 
edukacyjnymi dzięki specjalnym 
mechanizmom; w tym celu należy 
odpowiednio wspierać takie instrumenty 
jak analizy sektorowe potrzeb w zakresie 
profili i zawodów;

Or. it

Poprawka 16
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że należy podnieść 
kwalifikacje zawodowe siły roboczej w 
UE, tak by mogła ona wnosić wkład w 
zmiany technologiczne i nowe podejścia 
do organizacji pracy oraz dostosować się 
do nich; apeluje do państw członkowskich 
o większe inwestycje w systemy edukacji i 
szkoleń, przewidywanie wymogów 
dotyczących umiejętności zawodowych, 
powiązanie popytu i podaży, a także o 
zapewnienie usług doradczych w zakresie 
pracy zawodowej;

Or. lt

Poprawka 17
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że stworzenie takiego narzędzia 
internetowego jak „unijna panorama 
umiejętności” pomogłoby przyszłym 
pracownikom pomóc zdobyć odpowiednie 
umiejętności, takie jak umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych i znajomość języków 
obcych, dzięki czemu zwiększyliby swoje 
szanse na zatrudnienie i zdolność 
przystosowania się; wyraża zdecydowane 
przekonanie, że takie prognozowanie 
powinno mieścić się w dziesięcioletnich 
ramach czasowych;

3. uznaje, że stworzenie internetowych 
narzędzi mobilności zawodowej, 
dostarczających przejrzystych informacji 
na temat ofert pracy pomogłoby 
przyszłym pracownikom pomóc zdobyć 
odpowiednie umiejętności, takie jak 
umiejętności w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i 
znajomość języków obcych, dzięki czemu 
zwiększyliby swoje szanse na zatrudnienie 
i zdolność przystosowania się; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że takie 
prognozowanie powinno mieścić się w 
dziesięcioletnich ramach czasowych;

Or. pl

Poprawka 18
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że stworzenie takiego narzędzia 
internetowego jak „unijna panorama 
umiejętności” pomogłoby przyszłym 
pracownikom pomóc zdobyć odpowiednie 
umiejętności, takie jak umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych i znajomość języków 
obcych, dzięki czemu zwiększyliby swoje 
szanse na zatrudnienie i zdolność 
przystosowania się; wyraża zdecydowane 
przekonanie, że takie prognozowanie 
powinno mieścić się w dziesięcioletnich 
ramach czasowych;

3. uznaje, że stworzenie takiego narzędzia 
internetowego jak „unijna panorama 
umiejętności” we współpracy z CEDEFOP 
pomoże przyszłym pracownikom zdobyć 
odpowiednie umiejętności, takie jak 
umiejętności w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i 
znajomość języków obcych, dzięki czemu 
zwiększyliby swoje szanse na zatrudnienie 
i zdolność przystosowania się; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że takie 
prognozowanie powinno mieścić się w 
dziesięcioletnich ramach czasowych;

Or. en
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Poprawka 19
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. uznaje, że stworzenie takiego narzędzia 
internetowego jak „unijna panorama 
umiejętności” pomogłoby przyszłym 
pracownikom pomóc zdobyć odpowiednie 
umiejętności, takie jak umiejętności w 
zakresie technologii informacyjno-
komunikacyjnych i znajomość języków 
obcych, dzięki czemu zwiększyliby swoje 
szanse na zatrudnienie i zdolność 
przystosowania się; wyraża zdecydowane 
przekonanie, że takie prognozowanie 
powinno mieścić się w dziesięcioletnich 
ramach czasowych;

3. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie 
„Europejskiego systemu monitorowania 
wolnych miejsc pracy” i uznaje, że 
stworzenie takiego narzędzia 
internetowego jak „unijna panorama 
umiejętności” mogłoby przyszłym 
pracownikom pomóc ukierunkować się i
zdobyć odpowiednie umiejętności, takie 
jak umiejętności w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i 
znajomość języków obcych, dzięki czemu 
zwiększyliby swoje szanse na zatrudnienie 
i zdolność przystosowania się; wyraża 
zdecydowane przekonanie, że takie 
prognozowanie powinno mieścić się w 
dziesięcioletnich ramach czasowych;

Or. fr

Poprawka 20
Iosif Matula

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że bliższa więź między 
instytucjami edukacyjnymi a 
przedsiębiorstwami mogłaby przyczynić 
się do trafnego określenia umiejętności 
wymaganych w danym momencie, 
przyczyniając się następnie do ułatwienia 
młodym ludziom wejścia na rynek pracy;  

Or. ro
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Poprawka 21
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy; 
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że uniwersytety i jednostki 
szkoleniowe odgrywają kluczową rolę w 
gospodarkach regionalnych państw 
członkowskich oraz że uniwersytety są 
jedynym w swoim rodzaju miejscem, gdzie 
innowacje, edukacja, szkolenia i badania 
zbiegają się i mogą prowadzić do 
tworzenia miejsc pracy; zwraca uwagę, że 
współpraca między uniwersytetami, 
jednostkami szkoleniowymi, regionami, 
rządami i przedsiębiorstwami ma 
zasadnicze znaczenie dla gospodarczego i 
społecznego rozwoju Europy;

Or. fr

Poprawka 22
Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy;
zwraca uwagę, że współpraca między
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że instytucje szkolnictwa 
wyższego mogą odegrać kluczową rolę w 
gospodarkach regionalnych państw 
członkowskich oraz że są one jedynym w 
swoim rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy;
zwraca uwagę, że współpraca między
instytucjami szkolnictwa wyższego, 
regionami, rządami i przedsiębiorstwami 
ma zasadnicze znaczenie;

Or. en
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Poprawka 23
Marek Henryk Migalski

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy;
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
państw członkowskich oraz że 
uniwersytety są jedynym w swoim rodzaju 
miejscem, gdzie innowacje, edukacja i 
badania zbiegają się i mogą prowadzić do 
tworzenia miejsc pracy; zwraca uwagę, że 
współpraca między uniwersytetami, 
regionami, rządami i przedsiębiorstwami, 
zarówno w państwie członkowskim jak i 
pomiędzy krajami UE oraz z krajami 
zrzeszonymi w ramach EPS, ma 
zasadnicze znaczenie;

Or. pl

Poprawka 24
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy;
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że uniwersytety i inne 
instytucje szkolnictwa wyższego mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że są one jedynym w swoim rodzaju 
miejscem, gdzie innowacje, edukacja i 
badania zbiegają się i mogą prowadzić do 
tworzenia miejsc pracy; zwraca uwagę, że 
współpraca między wydziałami 
uniwersytetów, uniwersytetami, regionami,
rządami i przedsiębiorstwami ma 
zasadnicze znaczenie;
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Or. en

Poprawka 25
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy;
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że uniwersytety odgrywają
kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i prowadzą
do tworzenia miejsc pracy; zwraca uwagę, 
że współpraca między uniwersytetami, 
regionami, rządami i przedsiębiorstwami 
ma zasadnicze znaczenie;

Or. en

Poprawka 26
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy; 
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy;
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami, 
partnerami społecznymi, 
stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami ma 
zasadnicze znaczenie;
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Or. fr

Poprawka 27
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy;
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy;
zwraca uwagę, że bliska współpraca 
między uniwersytetami, regionami, 
rządami i przedsiębiorstwami ma 
zasadnicze znaczenie i że trzeba ją 
rozwijać;

Or. en

Poprawka 28
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy; 
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy; 
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie; w tym kontekście dostrzega 
znaczenie dialogu między uniwersytetami 
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a przedsiębiorstwami;

Or. en

Poprawka 29
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy; 
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy; 
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie; zauważa również, że 
internalizacja edukacji ma znaczenie 
społeczne, kulturalne i gospodarcze, w 
związku z czym apeluje do Komisji, aby 
ułatwiła międzynarodową mobilność 
badaczy, studentów, naukowców i 
wykładowców zarówno w UE, jak i poza 
jej terytorium;

Or. lt

Poprawka 30
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 

4. przypomina, że uniwersytety mogą 
odegrać kluczową rolę w gospodarkach 
regionalnych państw członkowskich oraz 
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że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy; 
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie;

że uniwersytety są jedynym w swoim 
rodzaju miejscem, gdzie innowacje, 
edukacja i badania zbiegają się i mogą 
prowadzić do tworzenia miejsc pracy; 
zwraca uwagę, że współpraca między 
uniwersytetami, regionami, rządami i 
przedsiębiorstwami ma zasadnicze 
znaczenie; zauważa również, że 
internalizacja edukacji ma znaczenie 
społeczne, kulturalne i gospodarcze, w 
związku z czym apeluje do Komisji, aby 
ułatwiła międzynarodową mobilność 
badaczy, studentów, naukowców i 
wykładowców zarówno w UE, jak i poza 
jej terytorium;

Or. lt

Poprawka 31
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zaniepokojony faktem, że wysoko 
wykwalifikowane osoby podejmują 
zatrudnienie poniżej swoich umiejętności 
lub przyjmują stanowiska niewymagające 
kwalifikacji, co prowadzi do marnowania 
potencjału w UE;

Or. el

Poprawka 32
Marek Henryk Migalski

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność zachowania skreślony
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tradycji rzemieślniczych i związanych z 
nimi umiejętności oraz konieczność 
ustanowienia strategii na rzecz 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
detaliczną wyrobów rzemieślniczych, aby 
zachować tożsamość kulturową rzemiosła;

Or. pl

Poprawka 33
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność zachowania 
tradycji rzemieślniczych i związanych z 
nimi umiejętności oraz konieczność 
ustanowienia strategii na rzecz 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
detaliczną wyrobów rzemieślniczych, aby 
zachować tożsamość kulturową rzemiosła;

5. podkreśla konieczność zachowania 
tradycji rzemieślniczych i związanych z 
nimi umiejętności oraz konieczność 
ustanowienia strategii na rzecz 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
detaliczną wyrobów rzemieślniczych, aby 
zachować tożsamość kulturową rzemiosła;
przypomina w związku z tym znaczenie 
wspierania szkolenia zawodowego 
połączonego z pracą oraz mobilności 
młodych rzemieślników i zwraca się do 
państw członkowskich o zapewnienie 
korzystnych warunków dla staży i dla 
zatrudniania młodych rzemieślników;

Or. fr

Poprawka 34
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność zachowania 
tradycji rzemieślniczych i związanych z 

5. podkreśla konieczność zachowania 
tradycji rzemieślniczych i związanych z 
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nimi umiejętności oraz konieczność 
ustanowienia strategii na rzecz 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
detaliczną wyrobów rzemieślniczych, aby 
zachować tożsamość kulturową rzemiosła;

nimi umiejętności oraz konieczność 
ustanowienia strategii na rzecz 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
detaliczną wyrobów rzemieślniczych, aby 
zachować tożsamość kulturową rzemiosła;
propagowanie praktyk zawodowych 
służących włączeniu osób młodych do tego 
sektora, skutecznie łączących pracę i 
naukę, pracę i szkolenie, a jednocześnie 
unikających jakichkolwiek nadużyć, może 
być polecanym środkiem aktywnej 
polityki;

Or. it

Poprawka 35
Chrysoula Paliadeli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla konieczność zachowania 
tradycji rzemieślniczych i związanych z 
nimi umiejętności oraz konieczność 
ustanowienia strategii na rzecz 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
detaliczną wyrobów rzemieślniczych, aby 
zachować tożsamość kulturową rzemiosła;

5. podkreśla konieczność zachowania 
tradycji rzemieślniczych i związanych z 
nimi umiejętności oraz konieczność 
ustanowienia strategii na rzecz 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
detaliczną wyrobów rzemieślniczych, aby 
zachować tożsamość kulturową rzemiosła;
podkreśla znaczenie nauk 
humanistycznych jako dziedziny 
zajmującej się badaniem przeszłości i 
zachowaniem tożsamości kulturowej;

Or. en

Poprawka 36
László Tőkés

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że należy podjąć działania w 
celu utworzenia systemu szkolenia 
nieformalnego i odbywającego się w 
miejscu pracy, np. systemu praktyk 
zawodowych, rówież w przypadku 
tradycyjnych rzemiosł i zawodów w celu 
ułatwienia dostępu do nowych 
umiejętności i miejsc pracy oraz w celu 
wspierania dywersyfikacji rynku pracy;

Or. en

Poprawka 37
László Tőkés

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla konieczność poprawy 
wizerunku i atrakcyjności zawodów i 
stanowisk pracy, które charakteryzuje 
niedobór siły roboczej na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 38
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich;

6. wzywa Komisję do zwiększenia 
rozpoznawalności i finansowego wsparcia
programu Leonardo da Vinci, który 
umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
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bardziej atrakcyjne dla wszystkich;

Or. en

Poprawka 39
Juozas Imbrasas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich;

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich;
zauważa, że wskaźnik realizacji programu 
szczegółowego Erasmus wynosi niemal 
100%; powołuje się na dobrze 
udokumentowane dowody potwierdzające, 
że Erasmus ułatwia w istotnym stopniu 
naukę zagranicą i zapewnia studentom 
większy wachlarz umiejętności, co z kolei 
znacznie poprawia późniejsze perspektywy 
zawodowe studentów uczestniczących w 
programie Erasmus i tym samym 
przyczynia się zdecydowanie do 
konkurencyjności Europy;

Or. lt

Poprawka 40
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 
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umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich;

umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich;
zauważa, że wskaźnik realizacji programu 
szczegółowego Erasmus wynosi niemal 
100%; powołuje się na dobrze 
udokumentowane dowody potwierdzające, 
że Erasmus ułatwia w istotnym stopniu 
naukę zagranicą i zapewnia studentom 
większy wachlarz umiejętności, co z kolei 
znacznie poprawia późniejsze perspektywy 
zawodowe studentów uczestniczących w 
programie Erasmus i tym samym 
przyczynia się zdecydowanie do 
konkurencyjności Europy;

Or. lt

Poprawka 41
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich;

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich; zwraca 
również uwagę na szczególne znaczenie 
kształcenia w poprzek zawodu i wzywa do 
wspierania inicjatyw narodowych 
popularyzujących tę formę rozwoju 
zawodowego;

Or. pl

Poprawka 42
Malika Benarab-Attou
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich;

6. wzywa Komisję do propagowania 
znajomości programu Leonardo da Vinci, 
który umożliwia zdobywanie nowych 
umiejętności, wiedzy i kwalifikacji oraz 
sprawia, że kształcenie zawodowe staje się 
bardziej atrakcyjne dla wszystkich;
przypomina w związku z tym znaczenie 
zwiększenia budżetu przeznaczonego na 
ten program;

Or. fr

Poprawka 43
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaznacza, że zdolność porozumiewania 
się w językach obcych jest uważana przez 
wszystkich obywateli UE za ważną i 
postrzegana przez pracodawców 
oceniających kandydatów jako przydatna 
umiejętność; w związku z tym popiera 
wymóg posiadania takich umiejętności i 
wspiera rozwój nauki języków;

7. zaznacza, że zdolność porozumiewania 
się w językach obcych jest uważana przez 
wszystkich obywateli UE za ważną i 
postrzegana przez pracodawców 
oceniających kandydatów jako przydatna 
umiejętność; wzywa państwa członkowskie 
do wprowadzenia środków niezbędnych do 
upowszechnienia nauki języków obcych w 
placówkach oświatowych i jednostkach 
szkoleniowych;

Or. fr

Poprawka 44
Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. zaznacza, że zdolność porozumiewania 
się w językach obcych jest uważana przez 
wszystkich obywateli UE za ważną i 
postrzegana przez pracodawców
oceniających kandydatów jako przydatna 
umiejętność; w związku z tym popiera 
wymóg posiadania takich umiejętności i
wspiera rozwój nauki języków;

7. zaznacza, że zdolność porozumiewania 
się w językach obcych jest uważana przez 
wszystkich obywateli UE za ważną i 
postrzegana na rynku pracy jako przydatna 
umiejętność; w związku z tym popiera 
wymóg posiadania takich umiejętności i
popiera naukę języków i rozwój nauczania
języków;

Or. en

Poprawka 45
László Tőkés

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zaznacza, że zdolność porozumiewania 
się w językach obcych jest uważana przez 
wszystkich obywateli UE za ważną i 
postrzegana przez pracodawców 
oceniających kandydatów jako przydatna 
umiejętność; w związku z tym popiera 
wymóg posiadania takich umiejętności i 
wspiera rozwój nauki języków;

7. zaznacza, że zdolność porozumiewania 
się w językach obcych jest uważana przez 
wszystkich obywateli UE za ważną i 
postrzegana przez pracodawców 
oceniających kandydatów jako przydatna 
umiejętność; w związku z tym popiera 
wymóg posiadania takich umiejętności i 
wspiera rozwój nauki języków, w tym 
zdobywanie umiejętności 
komunikacyjnych w językach mniej 
powszechnych i rzadziej używanych na 
świecie;

Or. en

Poprawka 46
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. zaznacza, że zdolność porozumiewania 
się w językach obcych jest uważana przez 
wszystkich obywateli UE za ważną i 
postrzegana przez pracodawców 
oceniających kandydatów jako przydatna 
umiejętność; w związku z tym popiera 
wymóg posiadania takich umiejętności i 
wspiera rozwój nauki języków;

7. zaznacza, że zdolność porozumiewania 
się w językach obcych jest uważana przez 
wszystkich obywateli UE za ważną i 
postrzegana przez pracodawców 
oceniających kandydatów jako przydatna 
umiejętność; w związku z tym popiera 
wymóg posiadania takich umiejętności i 
wspiera rozwój nauki języków; w 
szczególności w ramach kształcenia 
ustawicznego;

Or. it

Poprawka 47
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. jest zdania, że nie kładzie się 
wystarczającego nacisku na potencjał 
migrantów z krajów spoza UE w zakresie 
zaspokojenia potrzeb rynku pracy; apeluje 
o przeprowadzenie oceny wpływu 
migrantów na rynek pracy UE oraz na 
możliwości zatrudnienia obywateli krajów 
UE;

Or. lt

Poprawka 48
Silvia Costa

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7 a. jest zdania, że pozauniwersyteckie 
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techniczne kształcenie wyższe jest 
kluczowym sektorem łączącym 
uzyskiwanie kwalifikacji, potrzeby 
przedsiębiorstw oraz cele wzrostu 
gospodarczego i produkcyjności;

Or. it

Poprawka 49
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 
wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; wzywa zatem do 
zacieśniania współpracy między 
instytucjami szkolnictwa wyższego a MŚP.

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 
wyższego i jednostki szkoleniowe mają 
potencjał w zakresie przygotowywania 
ludzi do rozpoczęcia życia zawodowego:
wzywa zatem do zacieśniania współpracy 
między instytucjami szkolnictwa 
wyższego, jednostkami szkoleniowymi a 
MŚP; przypomina w związku z tym rolę 
przedsiębiorstw z branży kultury i branży 
twórczej stanowiących środowisko nauki i 
szkolenia sprzyjające rozwojowi 
nowatorskich i przekrojowych 
umiejętności;

Or. fr

Poprawka 50
Hannu Takkula

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 
wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 

8. przyznaje, że instytucje szkolnictwa 
wyższego przygotowują ludzi do
funkcjonowania na rynku pracy; np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 



AM\870211PL.doc 29/34 PE467.090v01-00

PL

nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; wzywa zatem do zacieśniania 
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a MŚP.

mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże, praktyki 
zawodowe i możliwość zatrudnienia;
wzywa zatem do zacieśniania współpracy 
między instytucjami szkolnictwa wyższego 
a MŚP.

Or. en

Poprawka 51
Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 
wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; wzywa zatem do zacieśniania 
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a MŚP.

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 
wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże wysokiej jakości, 
żeby zwiększyć ich edukacyjne 
doświadczenie, a także możliwość 
godnego zatrudnienia po zakończeniu 
cyklu nauki; wzywa zatem do zacieśniania 
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a MŚP.

Or. fr

Poprawka 52
Marek Henryk Migalski

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 



PE467.090v01-00 30/34 AM\870211PL.doc

PL

wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; wzywa zatem do zacieśniania
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a MŚP.

wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; proponuje zatem 
zacieśnienie współpracy między 
instytucjami szkolnictwa wyższego a MŚP.

Or. pl

Poprawka 53
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 8 - wprowadzenie

Projekt opinii Poprawka

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 
wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; wzywa zatem do zacieśniania 
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a MŚP.

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 
wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania obywateli do 
rozpoczęcia życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; wzywa zatem do zacieśniania 
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a MŚP.

Or. en

Poprawka 54
Ramona Nicole Mănescu

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 8. przyznaje, że systemy szkolnictwa 
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wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; wzywa zatem do zacieśniania 
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a MŚP.

wyższego mają potencjał w zakresie 
przygotowywania ludzi do rozpoczęcia 
życia zawodowego: np. MŚP 
nieposiadające bazy badawczo-rozwojowej 
mogą korzystać z zasobów badawczych i 
wiedzy specjalistycznej uniwersytetów, 
oferując studentom staże i możliwość 
zatrudnienia; wzywa zatem do zacieśniania 
współpracy między instytucjami 
szkolnictwa wyższego a MŚP oraz do 
jednoczesnego położenia nacisku na 
przedsiębiorczość i umożliwianie 
studentom zdobywania umiejętności 
przedsiębiorczych.

Or. en

Poprawka 55
László Tőkés

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do wymiany doświadczeń oraz 
przedstawienia i upowszechnienia 
najlepszych praktyk w dziedzinie 
zwiększania wskaźnika zatrudnienia oraz 
edukacji odpowiadającej faktycznym 
potrzebom rynku pracy.

Or. en

Poprawka 56
Georgios Papanikolaou

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie, by 
zachęcały do zdobywania umiejętności 
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zawodowych w drodze nieformalnego 
kształcenia oraz by uznawały takie 
umiejętności;

Or. el

Poprawka 57
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. przypomina o znaczeniu uczenia się 
przez całe życie, które zapewnia stałe 
rozwijanie umiejętności i wzbogacanie 
wiedzy na przestrzeni całego życia, a 
ponadto sprzyja integracji społecznej, 
rozwojowi osobistemu i aktywnemu 
obywatelstwu;

Or. en

Poprawka 58
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. apeluje o bardziej zdecydowane 
wspieranie i uznawanie edukacji 
formalnej i nieformalnej jako integralnej 
części procesu uczenia się przez całe 
życie;

Or. en

Poprawka 59
Katarína Neveďalová
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Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. podkreśla znaczenie ekologicznych 
miejsc pracy jako nowego rodzaju miejsc 
pracy na obecnym rynku światowym, 
który dąży do zachowania i odtworzenia 
jakości środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 60
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wzywa państwa członkowskie do stałej 
i wytężonej pracy na rzecz usunięcia 
przeszkód natury administracyjnej i 
prawnej utrudniających mobilność 
studentów i pracowników oraz na rzecz 
uznawania stopni naukowych i 
kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 61
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 8 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8e. wzywa do podjęcia działań na rzecz 
pełnej integracji w ramach procesu 
zatrudnienia grup znajdujących się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji, w tym 
poprzez wyszukiwanie odpowiednich 
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miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 
które posiadają często nadzwyczajne i 
wyjątkowe umiejętności;

Or. en

Poprawka 62
Katarína Neveďalová

Projekt opinii
Ustęp 8 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8f. przypomina, że w pewnych dziedzinach 
pracy i na niektórych stanowiskach nadal 
występuje dyskryminacja ze względu na 
płeć, i wzywa do zniwelowania różnic w 
traktowaniu mężczyzn i kobiet oraz 
wyeliminowania stereotypowego podejścia 
do niektórych zawodów jako wyłącznie 
kobiecych lub wyłącznie męskich;

Or. en


