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Poprawka 1
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej oraz apeluje 
do państw członkowskich o poprawę 
powszechnego dostępu do uczenia się 
przez całe życie pomimo procesów 
konsolidacji budżetowej;

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej oraz apeluje 
do państw członkowskich o poprawę 
powszechnego dostępu do uczenia się 
przez całe życie pomimo procesów 
konsolidacji budżetowej; podkreśla, że 
polityka w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia nie powinna być oceniana 
jedynie z perspektywy konkurencyjności i 
że prawo do nauki jest przede wszystkim 
podstawowym prawem człowieka, a 
kształcenie – usługą publiczną, do której 
dostęp powinien być zapewniony 
wszystkim bez dyskryminacji;

Or. fr

Poprawka 2
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie inwestowania w
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej oraz apeluje 
do państw członkowskich o poprawę 
powszechnego dostępu do uczenia się 
przez całe życie pomimo procesów 

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
kształcenie i szkolenie dla osiągnięcia 
celów strategii strategia „Europa 2020” i 
zwiększenia konkurencyjności europejskiej 
oraz apeluje do państw członkowskich o 
poprawę powszechnego dostępu do 
uczenia się przez całe życie pomimo 
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konsolidacji budżetowej; procesów konsolidacji budżetowej;
przypomina, że inwestycje w kapitał 
ludzki, zwłaszcza w młode pokolenie, nie 
powinny być traktowane jako koszty, lecz 
jako zasadniczy warunek osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. fr

Poprawka 3
Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej oraz apeluje 
do państw członkowskich o poprawę 
powszechnego dostępu do uczenia się 
przez całe życie pomimo procesów 
konsolidacji budżetowej;

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej oraz apeluje 
do państw członkowskich pomimo 
procesów konsolidacji budżetowej o 
poprawę powszechnego dostępu do 
uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w 
odniesieniu do długotrwale bezrobotnych i 
młodzieży, która nie pracuje ani się nie 
uczy (młodzież NEET); 

Or. fr

Poprawka 4
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej oraz apeluje 

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej oraz apeluje 
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do państw członkowskich o poprawę 
powszechnego dostępu do uczenia się 
przez całe życie pomimo procesów 
konsolidacji budżetowej;

do państw członkowskich o poprawę 
powszechnego dostępu do uczenia się 
przez całe życie (ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na członków słabszych 
grup społecznych) pomimo procesów 
konsolidacji budżetowej;

Or. en

Poprawka 5
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej oraz apeluje 
do państw członkowskich o poprawę 
powszechnego dostępu do uczenia się 
przez całe życie pomimo procesów 
konsolidacji budżetowej;

1. podkreśla znaczenie inwestowania w 
uczenie się dla osiągnięcia celów strategii 
strategia „Europa 2020” i zwiększenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw w Unii 
Europejskiej oraz apeluje do państw
członkowskich o poprawę powszechnego 
dostępu do uczenia się przez całe życie 
pomimo procesów konsolidacji 
budżetowej;

Or. en

Poprawka 6
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że inwestycje 
antycykliczne w politykę w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia mogą być 
zasadniczym czynnikiem umożliwiającym 
przezwyciężenie kryzysów gospodarczych;

Or. fr
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Poprawka 7
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że należy dostosowywać się 
do zmian na rynku pracy, mając 
świadomość, że najwyższej jakości 
kształcenie i szkolenie umożliwia zarówno 
ludziom młodym, jak i starszym i całemu 
społeczeństwu zwiększenie szans na 
przezwyciężenie kryzysu;

Or. hu

Poprawka 8
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania rosnącemu bezrobociu i 
rosnącej niepewności wśród młodzieży, 
poważnie dotkniętej skutkami obecnego 
kryzysu gospodarczego, poprzez 
zapewnienie jej wysokiej jakości 
stabilnych i pewnych miejsc pracy;

Or. fr

Poprawka 9
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że inwestycje w kształcenie, 
młodzież i kreatywność mają zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności Europy; 
kładzie ponadto nacisk na fakt, że 
szkolenie jest jednym z elementów 
stanowiących podstawę awansu 
społecznego i spójności społecznej oraz 
przyczynia się do zapewnienia obywatelom 
liczniejszych i wyższej jakości miejsc 
pracy;

Or. it

Poprawka 10
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy jest niezbędny do 
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności zawodowej oraz 
zapewnienia przemysłowi europejskiemu, 
zwłaszcza MŚP, odpowiednio 
wykształconej i przeszkolonej siły 
roboczej;

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy, dostosowanie 
szkolenia do wymogów rynku pracy i 
wspieranie przejścia od kształcenia, 
poprzez szkolenie zawodowe, do 
zatrudnienia są niezbędne do zmniejszenia 
bezrobocia, ułatwienia dobrowolnej 
mobilności geograficznej, promowania 
mobilności zawodowej oraz zapewnienia 
przemysłowi europejskiemu, zwłaszcza 
MŚP, odpowiednio wykształconej i 
przeszkolonej siły roboczej;

Or. en

Poprawka 11
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 2



PE491.097v01-00 8/31 AM\904107PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy jest niezbędny do 
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności zawodowej oraz 
zapewnienia przemysłowi europejskiemu, 
zwłaszcza MŚP, odpowiednio 
wykształconej i przeszkolonej siły 
roboczej;

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy jest niezbędny do 
poprawy integracji zarówno społecznej, 
jak i obywatelskiej i zawodowej uczniów, 
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności zawodowej oraz 
zapewnienia przemysłowi europejskiemu, 
zwłaszcza MŚP, odpowiednio 
wykształconej i przeszkolonej siły 
roboczej;

Or. fr

Poprawka 12
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy jest niezbędny do 
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności zawodowej oraz 
zapewnienia przemysłowi europejskiemu, 
zwłaszcza MŚP, odpowiednio 
wykształconej i przeszkolonej siły 
roboczej;

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy jest niezbędny do
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności zawodowej oraz 
zapewnienia przemysłowi, zwłaszcza MŚP 
w całej Unii Europejskiej, odpowiednio 
wykształconej i przeszkolonej siły 
roboczej;

Or. en

Poprawka 13
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy jest niezbędny do 
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności zawodowej oraz 
zapewnienia przemysłowi europejskiemu, 
zwłaszcza MŚP, odpowiednio 
wykształconej i przeszkolonej siły 
roboczej;

2. ocenia, że wyższy poziom umiejętności 
i wiedzy jest niezbędny jedynie do 
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności zawodowej oraz 
zapewnienia przemysłowi europejskiemu, 
zwłaszcza MŚP, odpowiednio 
wykształconej i przeszkolonej siły 
roboczej;

Or. de

Poprawka 14
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy jest niezbędny do 
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności zawodowej oraz 
zapewnienia przemysłowi europejskiemu, 
zwłaszcza MŚP, odpowiednio 
wykształconej i przeszkolonej siły 
roboczej;

2. przypomina, że wyższy poziom 
umiejętności i wiedzy jest niezbędny do 
zmniejszenia bezrobocia, ułatwienia 
dobrowolnej mobilności geograficznej, 
promowania mobilności edukacyjnej i 
zawodowej oraz zapewnienia przemysłowi 
europejskiemu, zwłaszcza MŚP, 
odpowiednio wykształconej i 
przeszkolonej siły roboczej;

Or. en

Poprawka 15
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. niemniej jednak przypomina, że należy 
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starać się uniknąć dumpingu, który może 
wyniknąć ze zbyt daleko posuniętego 
szkolenia i jego konsekwencji; podkreśla 
ponadto, że społeczeństwo potrzebuje 
rzemieślników i wyspecjalizowanych 
robotników i że należy dopilnować, aby 
zostały zachowane tradycyjne zawody, 
takie jak szewstwo czy zegarmistrzostwo; 
zaznacza też, że zrównoważone i przyjazne 
dla środowiska regionalne metody 
produkcji pozwalają uniknąć spirali 
konsumpcji;

Or. hu

Poprawka 16
Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. apeluje o wzmożenie starań o 
utworzenie i wdrożenie europejskiego 
systemu świadectw i uznawania 
kwalifikacji oraz formalnej i nieformalnej 
nauki, by w ten sposób poprawić 
mobilność na krajowych i 
transgranicznych rynkach pracy;

Or. fr

Poprawka 17
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że udział uczniów i 
studentów w poszczególnych programach 
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wspierania mobilności pociąga za sobą 
nabywanie umiejętności niezbędnych do 
propagowania mobilności zawodowej i 
zwiększania szans zatrudnienia;

Or. el

Poprawka 18
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę lepszego 
dostosowania proponowanych szkoleń do 
sektorów, w których brakuje 
pracowników; należy rozwijać 
partnerstwo między organizatorami 
szkoleń a przedsiębiorstwami oraz 
innowacyjne systemy szkoleń, obejmujące 
między innymi mentoring w 
przedsiębiorstwach;

Or. fr

Poprawka 19
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że skuteczne zwalczanie 
bezrobocia wymaga powiązania 
kształcenia z potrzebami rynku pracy w 
celu ułatwienia integracji zawodowej; 
popiera w tym kontekście tworzenie 
synergii między instytucjami szkolnictwa 
wyższego a przedsiębiorstwami;

Or. el
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Poprawka 20
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. stwierdza, że rozwój możliwości 
kształcenia i szkolenia dorosłych nie jest 
dostosowany do rosnących wymogów 
jednostek, społeczeństw, konkurencyjnej 
gospodarki i nowoczesnej działalności 
produkcyjnej;

Or. el

Poprawka 21
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
doradztwa edukacyjnego i zawodowego, 
aby pomóc osobom uczącym się, 
praktykantom i pracownikom w określeniu 
ścieżki kształcenia i szkolenia, która jak 
najbardziej pasowałaby do ich upodobań i 
zainteresowań, oraz uznaje, że 
przewidywanie tendencji na rynku pracy 
może być bardzo pożyteczne dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów, 
ponieważ umożliwia im lepsze 
ukierunkowanie działań i dokonywanie 
świadomych wyborów;

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
doradztwa edukacyjnego i zawodowego, 
aby pomóc osobom uczącym się, 
praktykantom i pracownikom w określeniu 
ścieżki kształcenia i szkolenia, która jak 
najbardziej pasowałaby do ich upodobań i 
zainteresowań; zaznacza, że jedną z 
głównych przyczyn bezrobocia 
strukturalnego jest niedostosowanie oferty 
szkoleń do zapotrzebowania na rynku 
pracy; ocenia, że pierwszorzędne 
znaczenie ma przewidywanie przyszłego 
zapotrzebowania na określone 
kwalifikacje w celu dostosowania oferty 
szkoleń do realiów rynku pracy; uznaje, że 
przewidywanie tendencji na rynku pracy 
może być bardzo pożyteczne dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów, 
ponieważ umożliwia im lepsze 
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ukierunkowanie działań i dokonywanie 
świadomych wyborów;

Or. fr

Poprawka 22
Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
doradztwa edukacyjnego i zawodowego, 
aby pomóc osobom uczącym się, 
praktykantom i pracownikom w określeniu 
ścieżki kształcenia i szkolenia, która jak 
najbardziej pasowałaby do ich upodobań i 
zainteresowań, oraz uznaje, że 
przewidywanie tendencji na rynku pracy 
może być bardzo pożyteczne dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów, 
ponieważ umożliwia im lepsze 
ukierunkowanie działań i dokonywanie 
świadomych wyborów;

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
doradztwa edukacyjnego i zawodowego, 
aby pomóc osobom uczącym się, 
praktykantom i pracownikom w określeniu 
ścieżki kształcenia i szkolenia, która jak 
najbardziej pasowałaby do ich upodobań i 
zainteresowań, oraz uznaje, że 
przewidywanie tendencji na rynku pracy 
może być bardzo pożyteczne dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów, 
ponieważ umożliwia im lepsze 
ukierunkowanie działań i dokonywanie 
świadomych wyborów; zaznacza, że należy 
zachęcać do nabywania kwalifikacji i 
szkoleń w nowych sektorach oferujących 
trwałe i wysokiej jakości miejsca pracy, 
takich jak sektory związane z gospodarką 
zrównoważoną i solidarną, „green 
transition” i technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi;

Or. fr

Poprawka 23
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
doradztwa edukacyjnego i zawodowego, 
aby pomóc osobom uczącym się, 
praktykantom i pracownikom w określeniu 
ścieżki kształcenia i szkolenia, która jak 
najbardziej pasowałaby do ich upodobań i 
zainteresowań, oraz uznaje, że 
przewidywanie tendencji na rynku pracy 
może być bardzo pożyteczne dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów, 
ponieważ umożliwia im lepsze 
ukierunkowanie działań i dokonywanie 
świadomych wyborów;

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
powszechnego dostępu do doradztwa 
edukacyjnego i zawodowego, aby pomóc 
osobom uczącym się, praktykantom i 
pracownikom w określeniu ścieżki 
kształcenia i szkolenia, która jak 
najbardziej pasowałaby do ich upodobań i 
zainteresowań, oraz uznaje, że 
przewidywanie tendencji na rynku pracy 
może być bardzo pożyteczne dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów, 
ponieważ umożliwia im lepsze 
ukierunkowanie działań i dokonywanie 
świadomych wyborów;

Or. en

Poprawka 24
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
doradztwa edukacyjnego i zawodowego, 
aby pomóc osobom uczącym się, 
praktykantom i pracownikom w określeniu 
ścieżki kształcenia i szkolenia, która jak 
najbardziej pasowałaby do ich upodobań i 
zainteresowań, oraz uznaje, że 
przewidywanie tendencji na rynku pracy 
może być bardzo pożyteczne dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów, 
ponieważ umożliwia im lepsze 
ukierunkowanie działań i dokonywanie 
świadomych wyborów;

3. podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznego i konstruktywnego doradztwa 
edukacyjnego i zawodowego, aby pomóc 
osobom uczącym się, praktykantom i 
pracownikom w określeniu ścieżki 
kształcenia i szkolenia, która jak 
najbardziej pasowałaby do ich upodobań i 
zainteresowań, oraz uznaje, że 
przewidywanie tendencji na rynku pracy 
może być pożyteczne dla wszystkich 
zaangażowanych podmiotów, ponieważ 
umożliwia im lepsze ukierunkowanie 
działań i dokonywanie świadomych 
wyborów;

Or. el
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Poprawka 25
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla konieczność przyjęcia 
polityk zmierzających do udoskonalenia i 
modernizacji programów szkolenia 
zawodowego w celu zapewnienia, aby 
kwalifikacje były zgodne z nowymi, 
wyższymi wymogami przedsiębiorstw, 
zarówno obecnie, jak i w przyszłości;

Or. it

Poprawka 26
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla decydujące znaczenie 
zwiększenia dostępu osób 
niepełnosprawnych do uczenia się przez 
całe życie poprzez opracowywanie i 
wdrażanie ukierunkowanych programów, 
lecz także poprzez włączenie wymiaru 
niepełnosprawności do wszystkich 
programów przeznaczonych dla ogółu 
ludności; jest zdania, że poświęcenie 
szczególnej uwagi powiązaniu 
niepełnosprawności i uczenia się przez 
całe życie jest niezbędne, aby zwalczać 
zjawiska wykluczenia społecznego i
rzeczywiście wzmocnić pozycję osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy, 
mając na uwadze, że zgodnie z wynikami 
wszelkich badań w tej dziedzinie, poziom 
wykształcenia osób niepełnosprawnych 
jest niższy niż średnia, a ich udział w 
programach, o których mowa, jest bardzo 
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niewielki;

Or. el

Poprawka 27
Licia Ronzulli

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że kreatywność stanowi 
zasadniczy element nowej gospodarki 
opartej na wiedzy; podkreśla, że sektor 
kreatywny wnosi poważny i rosnący wkład 
w gospodarkę, odpowiadający 4,5% PKB 
Unii Europejskiej i 8,5 mln miejsc pracy;

Or. it

Poprawka 28
Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla zasadniczą rolę publicznych 
służb zatrudnienia w polityce na rzecz 
pomocy i doradztwa dla osób 
poszukujących pracy, a konkretnie w 
udzielaniu wsparcia w znalezieniu pracy 
lub szkolenia; kładzie nacisk na fakt, że 
więcej osób poszukujących pracy powinno 
mieć możliwość skorzystania z 
odpowiedniego szkolenia ułatwiającego 
powrót na rynek pracy i wzywa w związku 
z tym państwa członkowskie do 
przeznaczenia na to niezbędnych 
środków;
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Or. fr

Poprawka 29
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem 
funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z powodu kryzysu;

4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem 
funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży, zwłaszcza płatnych,
oferowanych przez przedsiębiorstwa z 
powodu kryzysu; podkreśla konieczność 
zainwestowania przez państwa 
członkowskie w odpowiednią reformę 
kształcenia i szkolenia z myślą o 
skuteczniejszym przeciwdziałaniu 
kryzysowi gospodarczemu i o osiągnięciu 
celów strategii „Europa 2020”;

Or. el

Poprawka 30
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem
funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z powodu kryzysu;

4. podkreśla ryzyko ograniczenia funduszy 
zainwestowanych w kształcenie oraz brak 
staży oferowanych przez przedsiębiorstwa 
z powodu kryzysu;

Or. en

Poprawka 31
Malika Benarab-Attou
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem 
funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z powodu kryzysu;

4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem 
funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z powodu kryzysu;
zachęca Komisję do określenia 
minimalnych norm wspierających 
oferowanie i odbywanie wysokiej jakości 
staży oraz do niezwłocznego przyjęcia 
wniosku dotyczącego europejskich ram w 
zakresie jakości staży; 

Or. fr

Poprawka 32
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem 
funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z powodu kryzysu;

4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem 
funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z powodu kryzysu;
ubolewa też nad nadmierną tendencją do 
oferowania staży bezpłatnych;

Or. fr

Poprawka 33
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem 4. wyraża ubolewanie nad ograniczeniem 
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funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z powodu kryzysu;

funduszy przeznaczonych na kształcenie 
oraz brakiem staży oferowanych przez 
przedsiębiorstwa z powodu kryzysu; 
podkreśla znaczenie staży, zwłaszcza dla 
młodzieży;

Or. en

Poprawka 34
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że nawet jeśli szkolenie i 
przewidywanie przedwczesnego kończenia 
nauki wymagają inwestycji, to zapewniają 
one powodzenie w zarządzaniu 
kryzysowym;

Or. hu

Poprawka 35
Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia „gwarancji dla młodzieży” 
poprzez przedsięwzięcie praktycznych i 
konkretnych środków na szczeblu 
krajowym w połączeniu z odpowiednim 
wsparciem finansowym, aby zapewnić 
ludziom młodym godziwe zatrudnienie lub 
studia bądź ponowne szkolenie po 
czterech miesiącach od ukończenia 
szkoły;
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Or. fr

Poprawka 36
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
przestrzegania i promowania Europejskiej 
karty na rzecz jakości staży, ponieważ 
staże powinny być wykorzystywane 
wyłącznie w ramach kształcenia, a nie 
jako sposób zapewnienia taniej siły 
roboczej;

Or. fr

Poprawka 37
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. sugeruje, aby rozważyć rozwijanie 
partnerstwa między szkołami, uczelniami i 
przedsiębiorstwami w celu dostosowania 
szkoleń i zwiększenia liczby 
proponowanych staży;

Or. fr

Poprawka 38
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla konieczność wzmocnienia 
związku między systemami kształcenia 
zawodowego wstępnego i ustawicznego, co 
znacznie podniesie jakość i skuteczność 
wdrożonych programów, przy 
jednoczesnym wspieraniu nowych form 
organizacji pracy i innowacyjnych form 
zatrudnienia;

Or. el

Poprawka 39
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wskazuje, że potrzeba precyzyjnego 
dostosowania podaży do popytu na rynku 
pracy w celu uniknięcia kształcenia 
„straconych pokoleń” nigdy nie była 
równie paląca;

Or. hu

Poprawka 40
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że pracodawcy ponoszą 
główną odpowiedzialność za zapewnienie 
powszechnego uczenia się przez całe życie 
w praktyce i zachęca ich do ułatwienia 
stałego szkolenia w czasie całej kariery 

5. przypomina, że pracodawcy ponoszą 
główną odpowiedzialność za zapewnienie 
powszechnego uczenia się przez całe życie 
w praktyce i zachęca ich do ułatwienia 
stałego szkolenia w czasie całej kariery 
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zawodowej pracowników; zawodowej pracowników; podkreśla też, 
że każdy powinien dołożyć wszelkich 
starań, aby przygotować się do stawienia 
czoła nowym wyzwaniom na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 41
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że pracodawcy ponoszą 
główną odpowiedzialność za zapewnienie 
powszechnego uczenia się przez całe życie 
w praktyce i zachęca ich do ułatwienia 
stałego szkolenia w czasie całej kariery 
zawodowej pracowników;

5. przypomina, że pracodawcy ponoszą 
główną odpowiedzialność za zapewnienie 
powszechnego uczenia się przez całe życie 
w praktyce, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na kobiety, które zajmują 
stanowiska niewymagające kwalifikacji 
lub wymagające niewielkich kwalifikacji, i 
zachęca ich do ułatwienia stałego szkolenia 
w czasie całej kariery zawodowej 
pracowników z uwzględnieniem 
równouprawnienia płci;

Or. el

Poprawka 42
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że pracodawcy ponoszą 
główną odpowiedzialność za zapewnienie 
powszechnego uczenia się przez całe życie 
w praktyce i zachęca ich do ułatwienia 
stałego szkolenia w czasie całej kariery 
zawodowej pracowników;

5. przypomina, że pracodawcy ponoszą 
główną odpowiedzialność za zapewnienie 
powszechnego uczenia się przez całe życie 
w praktyce i zachęca ich do ułatwienia 
stałego szkolenia w czasie całej kariery 
zawodowej pracowników poprzez 
zwiększenie widoczności praw do 
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szkolenia, dopilnowanie, aby było ono 
dostępne dla wszystkich pracowników 
oraz wykorzystywanie wiedzy i 
umiejętności nabytych w trakcie 
doskonalenia zawodowego w karierze 
zawodowej pracowników; 

Or. fr

Poprawka 43
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. przypomina, że pracodawcy ponoszą 
główną odpowiedzialność za zapewnienie 
powszechnego uczenia się przez całe życie 
w praktyce i zachęca ich do ułatwienia 
stałego szkolenia w czasie całej kariery 
zawodowej pracowników;

5. przypomina, że pracodawcy ponoszą 
główną odpowiedzialność za zapewnienie 
powszechnego uczenia się przez całe życie 
w praktyce i zachęca ich do ułatwienia 
stałego szkolenia w czasie całej kariery 
zawodowej pracowników, co umożliwiłoby 
dalszą specjalizację pracowników i 
stworzyło okazje do postępów w dziedzinie 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 44
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwienia uczestnictwa pracodawców i 
pracowników – zwłaszcza w MŚP – w 
kształceniu i szkoleniu poprzez 
ograniczenie biurokracji, przyjęcie 
zaktualizowanych programów itp., w celu 
zwiększenia wydajności i podniesienia 
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jakości pracy przy jednoczesnym 
zapewnieniu wartości dodanej w karierze 
zawodowej pracowników;

Or. el

Poprawka 45
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla konieczność zwiększenia 
uczestnictwa i włączenia partnerów 
społecznych w proces opracowywania, 
określania treści i wdrażania programów 
kształcenia i szkolenia;

Or. el

Poprawka 46
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje do państw członkowskich o 
wyznaczenie własnych ambitnych celów i 
prowadzenie innowacyjnej polityki w 
zakresie zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki oraz apeluje o
zróżnicowane i elastyczne ścieżki nauki 
uwzględniające potrzeby różnych osób 
uczących się, wprowadzenie podwójnego 
systemu łączącego naukę teoretyczną i 
praktyczną oraz zapewnienie lepszych 
możliwości kształcenia i szkolenia 
zawodowego;

6. apeluje do państw członkowskich o 
wyznaczenie własnych ambitnych celów i 
prowadzenie innowacyjnej polityki w 
zakresie zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki oraz popiera 
zróżnicowane i elastyczne ścieżki nauki 
uwzględniające potrzeby różnych osób 
uczących się, wprowadzenie podwójnego 
systemu łączącego naukę teoretyczną i 
praktyczną oraz zapewnienie lepszych 
możliwości kształcenia i szkolenia 
zawodowego;

Or. cs
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Poprawka 47
Csaba Sógor

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że niezbędne jest 
zapewnienie synergii między podażą 
pracowników a zdolnością absorpcyjną 
rynku pracy;

Or. hu

Poprawka 48
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że należy lepiej 
przygotować przejście od etapu 
kształcenia, poprzez kształcenie zawodowe 
wstępne i ustawiczne, do zatrudnienia; 
ocenia, że konieczne jest zapewnienie 
większej interakcji, rozwijanie 
partnerstwa między uczelniami, 
instytucjami prowadzącymi szkolenia i 
organizacjami młodzieżowymi w celu 
umożliwienia przystosowania się i trwałej 
integracji zawodowej uczniów;

Or. fr

Poprawka 49
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. popiera rozwijanie partnerstwa między 
organizatorami kształcenia i szkolenia a 
przedsiębiorstwami, sektorem badań i 
społeczeństwem obywatelskim jako sposób 
na ograniczenie bezrobocia, pod 
warunkiem jednak, że nie doprowadzi ono 
do obniżenia wartości humanistycznego 
wymiaru kształcenia i nie stanie się celem 
samym w sobie;

Or. el

Poprawka 50
Malika Benarab-Attou
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina o konieczności oficjalnego 
uznania kwalifikacji nabytych dzięki 
wolontariatowi, zarówno w wymiarze
zawodowym, jak i edukacyjnym, w celu 
wzmocnienia zasadniczych powiązań 
między uczeniem się pozaformalnym a 
uczeniem się formalnym;

Or. fr

Poprawka 51
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. kładzie nacisk na konieczność 
opracowania strategii w zakresie uczenia 
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się przez całe życie spełniających wymogi 
efektywności gospodarczej i społecznej; 
wzywa państwa członkowskie do 
skuteczniejszego uznawania i 
wykorzystywania uczenia się 
pozaformalnego;

Or. fr

Poprawka 52
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. w ramach strategii „Europa 2020” i ze 
względu na centralne miejsce, jakie 
zajmują w niej cele dotyczące kształcenia i 
szkolenia służące podniesieniu jakości 
pracy i zwiększeniu wydajności oraz 
konkurencyjności Unii, wzywa państwa 
członkowskie do podjęcia we współpracy z 
Komisją inicjatyw mających na celu 
wyodrębnienie zjawiska młodzieży, która 
nie pracuje i nie kształci się (młodzież 
NEET), i opracowanie strategii na rzecz 
jego skutecznego zwalczania;

Or. el

Poprawka 53
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję do wspierania 
konstruktywnej współpracy między 
państwami członkowskimi oraz wymiany 
doświadczeń, wiedzy fachowej i dobrych 
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praktyk;

Or. el

Poprawka 54
Antigoni Papadopoulou

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zwraca uwagę na dużą 
niejednorodność systemów kształcenia i 
szkolenia w poszczególnych państwach i 
proponuje, aby w poszanowaniu zasady 
pomocniczości opublikowano 
równocześnie ze sprawozdaniem z postępu 
prac przewodnik dotyczący 
poszczególnych państw członkowskich, 
zawierający zalecenia mające na celu 
poprawę istniejących polityk i rozwój 
krajowych systemów kształcenia;

Or. el

Poprawka 55
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. popiera łączenie kształcenia i 
szkolenia zawodowego uwzględniające 
cechy poszczególnych grup docelowych i 
potrzeby poszczególnych obszarów 
geograficznych i sektorów zawodowych;

Or. el
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Poprawka 56
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. apeluje o bardziej intensywny dialog 
polityczny i współpracę w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia między Unią a jej 
partnerami międzynarodowymi, który 
odzwierciedlałby coraz większe wzajemne 
zależności gospodarcze, społeczne i 
polityczne oraz przyczyniałby się do 
wprowadzenia w życie zewnętrznego 
wymiaru strategii „Europa 2020”.

7. apeluje o bardziej intensywny dialog 
polityczny i współpracę w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia między Unią a jej 
partnerami międzynarodowymi, który 
odzwierciedlałby coraz większe wzajemne 
zależności gospodarcze, społeczne i 
polityczne oraz przyczyniałby się do 
wprowadzenia w życie zewnętrznego 
wymiaru strategii „Europa 2020”; zwraca 
jednak uwagę na szkodliwe skutki 
programów oszczędnościowych, 
pociągających za sobą drenaż mózgów 
wewnątrz Unii i w kierunku państw 
trzecich.

Or. fr

Poprawka 57
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa do wzmocnienia wymiaru 
zewnętrznego unijnych polityk w 
dziedzinie zatrudnienia, kształcenia i 
szkolenia w państwach sąsiadujących i 
poza nimi w celu wspierania stabilności, 
dobrobytu i poprawy perspektyw 
zatrudnienia obywateli z krajów 
partnerskich, przy jednoczesnym 
opracowaniu doskonalszych 
instrumentów zarządzania migracją 
wykwalifikowanych pracowników do 
Europy i ułatwiania tej migracji w celu 
zrównoważenia niedoborów kwalifikacji 
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wynikających ze zmian demograficznych 
w Europie.

Or. ro

Poprawka 58
Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że krajowe systemy 
kształcenia i szkolenia zawodowego, jako 
podmioty międzynarodowego rynku 
edukacji, powinny być powiązane z resztą 
świata, aby były nowoczesne i 
konkurencyjne, a ponadto powinny być w 
stanie w większym stopniu przyciągać 
uczniów z innych państw europejskich i 
państw trzecich, oferując usługi 
kształcenia i szkolenia i ułatwiając 
uznawanie kwalifikacji; podkreśla, że 
kwestie te są tym bardziej istotne w 
kontekście zmian demograficznych i 
migracji międzynarodowych.

Or. en

Poprawka 59
Olle Ludvigsson

Projekt opinii
Ustęp 7b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że choć wyłania się już 
europejski obszar kształcenia i szkolenia, 
nie osiągnięto jeszcze celu dotyczącego 
usunięcia barier utrudniających 
mobilność, i że mobilność edukacyjna w 
kształceniu i szkoleniu zawodowym jest w 
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dalszym ciągu niewielka; zaznacza, że 
zasadnicze zwiększenie mobilności 
transnarodowej uczniów i nauczycieli 
oraz uznawanie wiedzy, kwalifikacji i 
umiejętności nabytych za granicą będą 
stanowić w przyszłości ważne wyzwanie i 
że konieczne jest zapewnienie informacji i 
ukierunkowanego doradztwa w celu 
zainteresowania uczniów z zagranicy 
europejskimi systemami kształcenia i 
szkolenia zawodowego.

Or. en

Poprawka 60
Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa państwa członkowskie do 
włączenia wszystkich zainteresowanych 
stron, zwłaszcza partnerów społecznych, w 
proces opracowywania i wdrażania 
polityki w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia.

Or. fr


