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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. 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 %;

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;

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;

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;

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;

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;

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;
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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.


