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Poprawka 1
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej 
Europy oraz promowania integracji
społecznej, wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości, 
aby przygotować studentów do ciągle 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

1. mając na uwadze, że kryzys dotyka w 
szczególności młodych ludzi, wobec 
których używa się nawet stwierdzenia 
„pokolenie ofiarne”, a także że stopa 
bezrobocia osób młodych w Unii 
Europejskiej osiągnęła w styczniu 2013 r. 
23,6% oraz, co budzi szczególny niepokój, 
że 8 mln osób w wieku od 15 do 24 lat nie 
ma zatrudnienia ani nie kształci się czy 
nie szkoli1; biorąc pod uwagę szczególnie 
trudną sytuację społeczną w UE, wzywa 
państwa członkowskie do zwiększenia 
poziomu inwestycji w kształcenie i 
szkolenie wysokiej jakości, aby 
przygotować studentów do włączenia
społecznego i zawodowego, a szczególnie 
do przystosowania się do ciągle 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;
__________________
1 Kwartalny przegląd zatrudnienia i 
sytuacji społecznej w UE opublikowany 
przez Komisję Europejską (marzec 
2013 r.).

Or. fr

Poprawka 2
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej 
Europy oraz promowania integracji 

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej 
Europy oraz promowania integracji 
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społecznej, wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości, 
aby przygotować studentów do ciągle 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

społecznej, wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości, 
aby zadbać o to, by studenci mieli 
niezbędne umiejętności i instrumenty do
tego, aby z powodzeniem wejść na rynek 
pracy i w nim uczestniczyć; podkreśla, że 
w ramach europejskiego semestru kilka 
państw członkowskich zostało stanowczo 
wezwanych do zwiększenia inwestycji w 
kształcenie; podkreśla, że 
nieinwestowanie w kształcenie może 
wpłynąć negatywnie na realizację strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 3
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej 
Europy oraz promowania integracji 
społecznej, wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości,
aby przygotować studentów do ciągle 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

1. w celu realizacji założeń i osiągnięcia 
zasadniczych celów przyjętych przez UE w 
ramach strategii „Europa 2020”, którymi 
są zapewnienie inteligentnego, zielonego i 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
wzrostu, stworzenie silnej i innowacyjnej 
Europy oraz promowanie integracji 
społecznej i wyższego poziomu 
solidarności przy jednoczesnym 
przygotowaniu obywateli do pełnego 
sukcesów i satysfakcjonującego życia, 
wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości 
przygotowujące studentów do ciągle 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. en
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Poprawka 4
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej 
Europy oraz promowania integracji 
społecznej, wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości, 
aby przygotować studentów do ciągle 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

1. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości, 
aby przygotować studentów do życia z 
uwzględnieniem nowych wymogów
społecznych i ciągle zmieniających się 
potrzeb rynku pracy; uważa, że dzięki
promowanie przysposobienia studentów 
do życia w społeczeństwie, kreatywności 
oraz zdobywania wiedzy i rozwoju 
zdolności powstanie silna i innowacyjna 
Europa oraz zapewniona zostanie 
promocja włączenia społecznego;

Or. fi

Poprawka 5
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej
Europy oraz promowania integracji 
społecznej, wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości, 
aby przygotować studentów do ciągle 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej
Unii Europejskiej oraz promowania 
integracji społecznej, wzywa państwa 
członkowskie do zwiększenia poziomu 
inwestycji w kształcenie i szkolenie 
wysokiej jakości, aby przygotować 
studentów do ciągle zmieniających się 
potrzeb rynku pracy;

Or. nl
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Poprawka 6
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej 
Europy oraz promowania integracji 
społecznej, wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości, 
aby przygotować studentów do ciągle 
zmieniających się potrzeb rynku pracy;

1. w celu stworzenia silnej i innowacyjnej 
Europy oraz promowania integracji 
społecznej, wzywa państwa członkowskie 
do zwiększenia poziomu inwestycji w 
kształcenie i szkolenie wysokiej jakości, 
aby przygotować studentów do ciągle
zmieniających się potrzeb rynku pracy i 
pomóc im w zdobyciu umiejętności 
przekrojowych, które są szczególnie 
poszukiwane;

Or. en

Poprawka 7
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie do 
rozwijania strategii opartej na wzroście i 
zatrudnieniu; podkreśla, że inwestowanie 
w kapitał ludzki ma kluczowe znaczenie 
dla osiągnięcia celów strategii „Europa 
2020”, tworzenia silnej i innowacyjnej 
Europy, wzmacniania spójności
społecznej oraz promowania aktywnego
obywatelstwa;

Or. fr

Poprawka 8
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla konieczność dalszego 
finansowania kształcenia ze środków 
publicznych oraz to, że państwa 
członkowskie powinny lepiej 
wykorzystywać europejskie fundusze 
strukturalne i zwiększyć zaangażowanie 
partnerów społecznych w kształcenie i 
szkolenie;

Or. en

Poprawka 9
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwolnienia nauczycieli, których 
odsetek zwiększył się w niektórych 
państwach otrzymujących pomoc 
finansową, skutkują obniżaniem jakości 
nauczania, zamykaniem szkół, ubożeniem 
programów nauczania oraz wzrostem 
skali niepowodzeń szkolnych i liczby osób 
przedwcześnie kończących naukę; wzrost 
liczby uczniów przypadających na danego 
nauczyciela na skutek cięć dokonywanych 
w tym sektorze prowadzi do pogorszenia
jakości pedagogicznej systemu 
kształcenia, którego celem powinno być 
dokładniejsze monitorowanie przebiegu 
edukacji uczniów przez każdego 
nauczyciela;

Or. pt
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Poprawka 10
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. pośrednictwo pracy oraz nabór
nauczycieli to podstawowe procesy mające
na celu utrzymanie systemów kształcenia; 
wzywa się państwa członkowskie do 
wypełnienia zasady określonej w 
dyrektywie 1999/70/WE dotyczącej umów 
o pracę na czas określony;

Or. pt

Poprawka 11
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszystkim bardziej 
efektywnego kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
nabywania umiejętności przekrojowych –
pomagania studentom w rozwiązywaniu 
problemów, byciu elastycznym i 
dostosowywaniu się do 
nieprzewidywalnych sytuacji oraz pracy 
zespołowej i w środowisku 
międzykulturowym, praktycznych 
umiejętności przedsiębiorczych i 
umiejętności w zakresie nauk ścisłych i 
przedmiotów technicznych, 
zaawansowanych umiejętności cyfrowych 
i efektywnej znajomości języków obcych;

Or. en



AM\935078PL.doc 9/55 PE510.631v01-00

PL

Poprawka 12
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia tego, aby kształcenie 
odpowiadało potrzebom wszystkich 
potencjalnych uczniów w efektywny i 
umożliwiający uczestnictwo sposób, ze 
szczególnym uwzględnieniem aktywnego 
obywatelstwa, umiejętności 
przekrojowych, przedsiębiorczych i 
umiejętności w zakresie nauk ścisłych i 
przedmiotów technicznych, umiejętności 
cyfrowych, znajomości języków obcych, a 
także umiejętności potrzebnych w 
sektorach, w których jest szansa na stałe 
miejsca pracy o wysokiej jakości, takich 
jak sektory powiązane ze zrównoważoną 
gospodarką sprzyjającą włączeniu 
społecznemu, z technologiami 
umożliwiającymi zmianę w zakresie 
środowiska, technologiami informacyjno-
komunikacyjnymi;

Or. en

Poprawka 13
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia wszechstronnego kształcenia, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
aktywnego obywatelstwa, umiejętności 
przekrojowych oraz rozwoju kreatywności, 
przedsiębiorczości i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
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technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, a także w 
dziedzinie sztuki i sportu, aby zapewnić 
zrównoważone ogólne wykształcenie i 
rozwój osobowości oraz rozwiązać 
problem niedopasowania uzyskiwanego 
wykształcenia i szczególnych umiejętności
do zmieniających się potrzeb rynku pracy;

Or. fi

Poprawka 14
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

2. podkreśla, że niezbędne jest 
zapewnienie wyższego poziomu wiedzy i 
umiejętności; dlatego wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia bardziej 
efektywnego kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 15
Roberta Angelilli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 2. wzywa państwa członkowskie do 
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zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych;

Or. it

Poprawka 16
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania
umiejętności do popytu na rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem dopasowania
umiejętności do popytu na rynku pracy;

Or. nl

Poprawka 17
Rachida Dati

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 2. wzywa państwa członkowskie do 
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zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
nauki języków obcych od najmłodszych 
lat, aby rozwiązać problem 
niedopasowania umiejętności do popytu na 
rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 18
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa,
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy; 

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności 
przekrojowych, przedsiębiorczych i 
umiejętności w zakresie nauk ścisłych i 
przedmiotów technicznych, umiejętności 
cyfrowych i znajomości języków obcych, 
aby rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

Or. de

Poprawka 19
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych, szczególnie w 
dziedzinie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, i umiejętności w zakresie 
nauk ścisłych i przedmiotów technicznych, 
umiejętności cyfrowych i znajomości 
języków obcych, aby rozwiązać problem 
niedopasowania umiejętności do popytu na 
rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 20
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy; 
zauważa w tym kontekście potencjał 
takich sektorów jak gospodarka
ekologiczna, opieka zdrowotna i 
technologie informacyjno-komunikacyjne
w zakresie tworzenia nowych miejsc 
pracy, ponieważ w najbliższych latach 
sektory te będą potrzebować coraz 
większej liczby wykwalifikowanych 
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pracowników;

Or. en

Poprawka 21
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy;

2. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia bardziej efektywnego 
kształcenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem aktywnego obywatelstwa, 
umiejętności przekrojowych, 
przedsiębiorczych i umiejętności w 
zakresie nauk ścisłych i przedmiotów 
technicznych, umiejętności cyfrowych i 
znajomości języków obcych, aby 
rozwiązać problem niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy; 
podkreśla jednak, że w związku z 
upadaniem coraz większej liczby 
przedsiębiorstw z powodu kryzysu, 
wkrótce zabraknie już struktur, które będą 
mogły zaoferować osobom młodym staż 
lub pracę, niezależnie od wysiłków państw 
członkowskich podejmowanych w celu 
rozwiązania problemu niedopasowania 
umiejętności do popytu na rynku pracy; 
uważa więc, że każda próba reformy 
szkolnictwa w Unii będzie nieskuteczna, 
jeśli nie będą jej towarzyszyć działania 
zapobiegające zamykaniu i/lub 
delokalizacji przedsiębiorstw;

Or. it

Poprawka 22
Konstantinos Poupakis
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. ze względu na istotny problem 
niedopasowania umiejętności do potrzeb 
rynku pracy wzywa państwa członkowskie 
do promowania współpracy między 
przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi 
podczas kształcenia w ramach 
specjalizacji i programów studiów oraz do 
wprowadzenia doradztwa zawodowego w 
szkołach w celu zwalczania bezrobocia 
osób młodych;

Or. el

Poprawka 23
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z powodu kryzysu gospodarczego i 
finansowego wiele gospodarstw 
domowych nie dysponuje już środkami
finansowymi na opłacenie kosztów
zdobywania wyższego wykształcenia, co 
zwiększyło odsetek osób przedwcześnie 
kończących naukę na tym poziomie
wykształcenia; uważa, że państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
wszystkim, niezależnie od ich sytuacji 
finansowej, prawo do darmowej, 
powszechnej edukacji o wysokiej jakości;

Or. pt

Poprawka 24
Roberta Angelilli
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa państwa członkowskie do 
określenia konkretnych ścieżek 
kształcenia i szkolenia z opieką 
pedagogiczną, opartych na stałym 
monitoringu w celu zapobiegania 
przedwczesnemu kończeniu nauki, aby 
zdobyte kompetencje odpowiadały 
obecnym i przyszłym potrzebom rynku;

Or. it

Poprawka 25
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina państwom członkowskim, 
że należy zwrócić szczególną uwagę na 
efekty uczenia się, w ten sposób, aby 
zapewnić osobom młodym wiedzę i 
umiejętności niezbędne do ich integracji 
społecznej i zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 26
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
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kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z wrażliwych 
grup społecznych, takich jak Romowie, 
migranci i osoby niepełnosprawne;

kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez sprzyjanie 
rozwojowi partnerstwa pomiędzy szkołami 
a przedsiębiorstwami, aby dostosowywać 
programy nauczania do potrzeb rynku 
pracy;

Or. fr

Poprawka 27
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
rozwiązań uwzględniających różne 
potrzeby uczniów, zwłaszcza 
niepełnosprawnych;

Or. it

Poprawka 28
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
osoby umysłowo i/lub fizycznie 
niepełnosprawne;

Or. nl

Poprawka 29
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
osoby niepełnosprawne, migranci i 
mniejszości;

Or. de
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Poprawka 30
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

3. wzywa państwa członkowskie do 
promowania i zapewnienia sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i zintegrowanego 
systemu kształcenia opartego na podejściu 
uczenia się przez całe życie, poprzez 
zapewnienie wszystkim równego dostępu 
na wszystkich poziomach oraz poprzez 
udostępnianie zindywidualizowanych 
rozwiązań uwzględniających potrzeby 
uczniów, zwłaszcza tych zagrożonych 
brakiem możliwości uczestnictwa lub 
wykluczeniem pochodzących z wrażliwych 
grup społecznych, w tym Romów, 
migrantów i osób niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 31
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, w ramach którego 
szczególny nacisk przyłożono by na
zapewnienie wszystkim równego dostępu 
na wszystkich poziomach, udostępnianie
pomocnych i zindywidualizowanych 
rozwiązań i zindywidualizowanych ścieżek
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza przedstawicieli wrażliwych grup 
społecznych, takich jak Romowie, 
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migranci, osoby niepełnosprawne, przez 
okres rekrutacji, studiów i ich kończenia;

Or. en

Poprawka 32
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równych szans podczas 
rekrutacji na studia oraz możliwości
nauki na wszystkich poziomach oraz 
poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby
niepełnosprawne;

Or. fi

Poprawka 33
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kwalifikacji opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
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wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 34
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach, zapewnienie nauczycieli i osób 
prowadzących szkolenia o wysokich 
kwalifikacjach, innowacyjnych metod 
nauczania, infrastruktury i placówek
wysokiej jakości, dużego dopasowania do
rynku pracy, a także ścieżek 
umożliwiających dalsze kształcenie i 
szkolenie oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

Or. en

Poprawka 35
Jean-Luc Bennahmias
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne;

3. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia sprzyjającego włączeniu 
społecznemu i zintegrowanego systemu 
kształcenia opartego na podejściu uczenia 
się przez całe życie, poprzez zapewnienie 
wszystkim równego dostępu na wszystkich 
poziomach oraz poprzez udostępnianie 
zindywidualizowanych rozwiązań 
uwzględniających różne potrzeby uczniów, 
zwłaszcza tych pochodzących z 
wrażliwych grup społecznych, takich jak 
Romowie, migranci i osoby 
niepełnosprawne; zwraca uwagę na 
konieczność wzmocnienia przez państwa
członkowskie swoich programów uczenia 
się przez całe życie poprzez nadanie 
atrakcyjnej formy szkoleniu zawodowemu 
oraz umożliwienie każdemu skorzystania z 
prawa do kształcenia;

Or. fr

Poprawka 36
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. jest zdania, że zdobycie kompetencji 
kluczowych powinno być priorytetem –
każdy młody człowiek powinien posiadać 
podstawową wiedzę i umiejętności, 
niezbędne w dorosłym życiu, zarówno w 
sferze osobistej, jak i zawodowej; 
podkreśla, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na obszary o niekorzystnych 
warunkach i młodzież w trudnej sytuacji; 
jest zdania, że należy wspierać wszystkich
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uczniów w tworzeniu indywidualnych 
planów poprzez wdrożenie 
ukierunkowanej edukacji dostępnej dla 
wszystkich oraz przedmiotu służącego 
poznaniu zawodów od początku 
kształcenia średniego;

Or. fr

Poprawka 37
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że na wielu obszarach 
najbardziej oddalonych obserwuje się 
problem dostępu do placówek
oświatowych, czego skutkiem jest 
nasilenie zjawiska przedwczesnego 
kończenia nauki; wzywa państwa 
członkowskie, aby podjęły znaczące 
działania w celu pokonania tego typu 
przeszkód, ze względu na trudną sytuację 
gospodarczą, która dotyka większość 
obywateli Europy;

Or. el

Poprawka 38
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
utworzenia struktur wsparcia w celu 
włączenia uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych we wszelkie 
systemy kształcenia; podkreśla, że 
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opiniowanie uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych powinno 
odbywać się przy udziale rodziców, 
nauczycieli wykwalifikowanych w zakresie 
pedagogiki specjalnej, wychowawcy klasy 
lub jakiegokolwiek przedstawiciela 
zespołu nauczycieli uczących w danej 
klasie, a także pracowników służby 
zdrowia lub instytucji ds. ubezpieczeń 
społecznych;

Or. pt

Poprawka 39
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. w ramach zwiększenia uczestników 
kształcenia trzeciego stopnia wzywa 
państwa członkowskie do ułatwienia 
osobom młodym dostępu do uczelni 
wyższych za pośrednictwem – między 
innymi – regulacji w zakresie pożyczek
studenckich udzielanych na korzystnych 
warunkach, stypendiów oraz poprzez 
przydzielanie godnych miejsc 
zamieszkania, ponieważ wiele młodych 
ludzi nie może podejmować studiów ze 
względu na trudną sytuację materialną. 
Specjalną opieką należy otoczyć wrażliwe 
grupy społeczne, np. młodzież pochodzącą
z rodzin, w których panuje długotrwałe
bezrobocie;

Or. el

Poprawka 40
Konstantinos Poupakis
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Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wzywa państwa członkowskie do 
ustanowienia i wspierania centrów 
monitorowania lub analogicznych 
struktur diagnozowania potrzeb 
krajowych rynków pracy i
wykorzystywania wyników ich badań na 
każdym stopniu procesu kształcenia;

Or. el

Poprawka 41
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych,
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

4. uważa, że państwa członkowskie
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę i w ten 
sposób osiągnąć zasadnicze cele strategii 
„Europa 2020”, w ramach których 
założono zmniejszenie tego odsetka do 
mniej niż 10% przez uruchomienie 
wysokiej jakości programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, a także 
zagwarantowanie dzieciom równego 
dostępu do nich oraz poprzez szeroki 
wybór zajęć pozalekcyjnych i angażowanie 
rodziców w proces kształcenia; 
przypomina, że wszystkie te działania są 
konieczne, aby zmniejszyć nierówności
wynikające z niekorzystnej sytuacji we 
wczesnym dzieciństwie, aby zapobiec 
kształceniu uczniów znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji w specjalnych, 
wydzielonych szkołach i powstrzymać 
międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa 
i wykluczenia społecznego;
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Or. en

Poprawka 42
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie specjalnych programów 
wczesnej edukacji dostosowanych do 
potrzeb rynku pracy, rozwoju i opieki oraz
zapewnienie opieki pedagogicznej podczas 
całego trwania nauki uczniom znajdującym 
się w niekorzystnej sytuacji;

Or. fr

Poprawka 43
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie stosownych dla danej grupy 
wiekowej programów edukacji, rozwoju i 
opieki, poprzez zapewnienie zajęć 
pozalekcyjnych, angażowanie rodziców we 
wspomaganie nauki i zapewnienie opieki 
pedagogicznej podczas całego trwania 
nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
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stażach; ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

Or. fi

Poprawka 44
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, które są 
dostępne dla wszystkich i koncentrują się 
na całym okresie wczesnego dzieciństwa –
od urodzenia do szóstego roku życia, 
poprzez zapewnienie zajęć 
pozalekcyjnych, angażowanie rodziców i 
uznanych miejscowych organizacji 
pozarządowych we wdrażanie i 
monitorowanie takich środków i 
zapewnienie opieki pedagogicznej podczas 
całego trwania nauki uczniom znajdującym 
się w niekorzystnej sytuacji, poprzez 
wspieranie ich uczestnictwa w programie 
Erasmus i stażach;

Or. en

Poprawka 45
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
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przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
wysokiej jakości stażach;

Or. en

Poprawka 46
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
wsparcia podczas całego trwania nauki 
uczniom znajdującym się w niekorzystnej 
sytuacji, poprzez promowanie ich 
uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

Or. de

Poprawka 47
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

4. podkreśla, że osiągnięcie celu strategii 
„Europa 2020” polegającego na 
ograniczeniu przedwczesnego kończenia 
nauki wymaga dużego wysiłku ze strony 
wszystkich państw członkowskich; 
podkreśla, że poza realizacją innych 
strategii państwa członkowskie powinny 
zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
szerokiego zakresu instrumentów 
wsparcia, takich jak opieka pedagogiczna
podczas całego trwania nauki nad 
uczniami znajdującymi się w 
niekorzystnej sytuacji, wspieranie ich 
uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach; podkreśla, że obecnie odsetek 
studentów o niższych dochodach 
uczestniczących w programie Erasmus 
jest poniżej średniej i że należy poczynić 
rzeczywiste starania, aby programy UE 
były dostępniejsze i atrakcyjniejsze dla 
niedostatecznie reprezentowanych grup;

Or. en

Poprawka 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
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angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach; zachęca państwa członkowskie do 
rozważenia alternatywnych metod 
zatrzymania studentów w systemie 
szkolnictwa wyższego, takich jak 
niskooprocentowane lub 
nieoprocentowane pożyczki, stypendia i 
granty przyznawane na większą skalę, 
krótsze okresy studiów zwłaszcza w 
przypadków studiów drugiego stopnia;

Or. en

Poprawka 49
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach;

4. uważa, że państwa członkowskie 
powinny zmniejszyć odsetek uczniów 
przedwcześnie kończących naukę przez 
uruchomienie programów wczesnej 
edukacji, rozwoju i opieki, poprzez 
zapewnienie zajęć pozalekcyjnych, 
angażowanie rodziców i zapewnienie 
opieki pedagogicznej podczas całego 
trwania nauki uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji, poprzez wspieranie 
ich uczestnictwa w programie Erasmus i 
stażach; popiera w związku z tym 
propozycje Komisji na rzecz ram jakości 
dla staży oraz europejskiego sojuszu na 
rzecz przygotowania zawodowego;

Or. de
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Poprawka 50
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia uczniom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji wsparcia w postaci 
nauczania indywidualnego, opieki 
pedagogicznej, pracy zespołowej przez 
cały okres ich kształcenia w celu
zapobiegania przedwczesnemu kończeniu 
nauki na poziomie kształcenia średniego i 
szkolnictwa wyższego, a na poziomie 
szkolnictwa wyższego wzywa do 
pomagania tym uczniom w uzyskiwaniu 
dostępu do programu Erasmus i 
promowania przyjmowania ich na staże w 
przedsiębiorstwach, administracji 
publicznej i mediach w celu umożliwienia 
im zdobycia odpowiedniego doświadczenia 
zawodowego i stworzenia sieci wsparcia 
umożliwiających im osiągnięcie sukcesu 
zawodowego w przyszłości, a także 
uwzględnienia ich szczególnego podejścia 
w kulturze instytucjonalnej;

Or. en

Poprawka 51
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie, aby w 
ramach podwyższania poziomu 
technicznego szkolenia zawodowego 
promowały współpracę między partnerami
społecznymi a lokalnymi instytucjami
oświatowymi w celu harmonizacji
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oferowanych specjalizacji, wymogów
zawodowych i odpowiednich programów 
studiów ze szczególnymi wymogami
gospodarki lokalnej i rynku pracy;

Or. el

Poprawka 52
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do stworzenia i wdrożenia 
europejskiego systemu certyfikacji i 
uznawania kwalifikacji, kształcenia 
formalnego, pozaformalnego i 
nieformalnego, aby zachęcać wszystkich 
potencjalnych uczniów do mobilności;

Or. en

Poprawka 53
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podziela niepokój Komisji dotyczący 
alarmująco niskiego poziomu 
uczestnictwa w kształceniu dorosłych w 
większości państw członkowskich, przy 
czym średnia w UE wynosi 8,9%; zaleca 
rozszerzenie zakresu wysokiej jakości 
przystępnych programów kształcenia 
dorosłych, tak aby objęły w szczególności 
miejsca pracy;

Or. en



AM\935078PL.doc 33/55 PE510.631v01-00

PL

Poprawka 54
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia oraz do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania gwarancji 
dla młodzieży, staży wysokiej jakości, 
systemów uczenia się poprzez praktykę,
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, a także do 
wspierania zdobywania i uznawania 
kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

Or. en

Poprawka 55
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 

5. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego ukierunkowania
przechodzenia między różnymi ścieżkami 
kształcenia i szkolenia, do znaczącego 
usprawnienia przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
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nieformalnego; kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego; podkreśla, że także w 
ramach europejskiego semestru państwa 
członkowskie zostały wezwane do 
usunięcia istniejących barier w 
przechodzeniu między systemami 
kształcenia i szkolenia; podkreśla, że w 
przypadku młodych ludzi ryzyko w fazie 
przechodzenia jest większe i że państwa 
członkowskie muszą usprawnić swoje 
strategie, aby odpowiadały one potrzebom 
osób w tej fazie, w szczególności w 
odniesieniu do zabezpieczenia 
społecznego i zabezpieczenia dochodu, 
dostępności, finansowania i informacji;

Or. en

Poprawka 56
Emer Costello

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży 
wysokiej jakości, systemów uczenia się 
poprzez praktykę, praktyk zawodowych i 
dwutorowych systemów kształcenia, w 
ramach których oferowane byłyby 
przyzwoite płace i odpowiednie warunki 
pracy i kładziono by duży nacisk na 
kształcenie powiązane z procesem 
zdobywania kwalifikacji, a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

Or. en
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Poprawka 57
Lívia Járóka

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, które są łatwo 
dostępne i umożliwiają rozwój kariery, a 
także do uznawania kompetencji nabytych 
w drodze kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

Or. en

Poprawka 58
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, a także do 
poszukiwania metod uznawania 
kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
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nieformalnego;

Or. fi

Poprawka 59
Inês Cristina Zuber

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży 
wysokiej jakości z przysługującymi 
prawami, systemów uczenia się poprzez 
praktykę, praktyk zawodowych i 
dwutorowych systemów kształcenia, a 
także do uznawania kompetencji nabytych 
w drodze kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

Or. pt

Poprawka 60
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 

5. wzywa państwa członkowskie do
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania płatnych
staży, systemów uczenia się poprzez 
praktykę, praktyk zawodowych i 
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systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

dwutorowych systemów kształcenia, a 
także do uznawania kompetencji nabytych 
w drodze kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

Or. fr

Poprawka 61
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego i nadawania im szczególnej 
wagi;

Or. fr

Poprawka 62
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

Or. de

Poprawka 63
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego poprzez wysokiej jakości 
przystępny system potwierdzania;

Or. en

Poprawka 64
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
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ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego; wzywa do usprawnienia 
partnerstw między instytucjami 
oświatowymi a organizacjami 
pracodawców w celu dostosowania 
zdobywanych kwalifikacji do potrzeb 
rynku pracy i z zadowoleniem przyjmuje 
rozwój współpracy w formie corocznych 
spotkań przedsiębiorców i studentów, 
targów, na których rekrutuje się nowych 
stażystów, praktykantów lub młodych 
specjalistów, stworzenie agencji pracy w 
instytucjach oświatowych itp.;

Or. en

Poprawka 65
Rachida Dati

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego; z zadowoleniem przyjmuje 
przedstawienie przez Komisję 
europejskiego sojuszu na rzecz 
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przygotowania zawodowego;

Or. fr

 Poprawka 66
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego;

5. wzywa państwa członkowskie do 
ułatwiania przechodzenia między różnymi 
ścieżkami kształcenia i szkolenia, do 
wspierania przechodzenia między 
kształceniem, szkoleniem zawodowym i 
zatrudnieniem, do zapewniania staży, 
systemów uczenia się poprzez praktykę, 
praktyk zawodowych i dwutorowych 
systemów kształcenia, a także do 
uznawania kompetencji nabytych w drodze 
kształcenia pozaformalnego i 
nieformalnego; podkreśla jednak, że każda 
próba zbliżenia ścieżek kształcenia do 
wymogów rynku pracy będzie 
nieskuteczna, jeśli nie będą jej 
towarzyszyć działania zapobiegające 
zamykaniu i/lub delokalizacji 
przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie 
przedsiębiorstwa są w stanie przyjmować 
do pracy młodych absolwentów szkół i 
uczelni;

Or. it

Poprawka 67
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa państwa członkowskie do 
znalezienia zrównoważonego rozwiązania 
problemu niedopasowania zdobywanych 
umiejętności do popytu na rynku pracy i 
rozwiązania problemu niedoboru 
wykwalifikowanej siły roboczej zwłaszcza 
w sektorach z potencjałem wzrostu, takich 
jak ICT, opieka zdrowotna i społeczna, 
usługi dla przedsiębiorstw itp.;

Or. en

Poprawka 68
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że należy upowszechnić 
praktyki zawodowe, które stosowane są 
wciąż zbyt rzadko w UE, podobnie jak 
dwutorowe systemy kształcenia; uważa, że 
w każdym programie nauczania powinien 
być wyodrębniony okres przeznaczony na 
dwutorowe kształcenie; podkreśla 
jednocześnie potrzebę zwiększenia 
poziomu uczestnictwa w edukacji na 
poziomie szkolnictwa wyższego i wzywa do 
zagwarantowania jednolitego statusu 
uczestnikom doskonalenia zawodowego, 
studentom kształcącym się w ramach 
dwutorowych systemów i praktykantom;

Or. fr

Poprawka 69
Inês Cristina Zuber
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że staże powinny oferować 
wysokiej jakości przygotowanie zawodowe 
z przysługującymi prawami oraz że nie 
mogą zastępować stałych miejsc pracy;

Or. pt

Poprawka 70
Minodora Cliveti

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do wdrożenia 
aktywniejszej polityki UE w celu 
osiągnięcia celów w zakresie 
transgranicznej mobilności studentów i 
pracowników i możliwości przenoszenia 
kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 71
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5 a. podkreśla, że polityka oświatowa jest 
(także) częścią polityki rynku pracy;
wzywa w związku z tym państwa 
członkowskie do podjęcia działań, które 
będą miały na celu ułatwienie 
przechodzenia z systemu oświaty na rynek 
pracy; wzywa ponadto państwa 
członkowskie do wzmacniania programów 
szkolenia zawodowego i odbywania 



AM\935078PL.doc 43/55 PE510.631v01-00

PL

praktyk zawodowych dla uczniów i 
studentów, a także do wspierania 
programów doradztwa zawodowego oraz 
pomagania uczniom i studentom przy 
wyborze zawodu;

Or. de

Poprawka 72
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uznając szczególne znaczenie 
zdobywania pierwszego doświadczenia 
zawodowego przy przechodzeniu z etapu 
kształcenia do zatrudnienia, podkreśla 
konieczność rozszerzenia instytucji 
praktyk zarówno w ramach kształcenia 
średniego, jak i dalszego kształcenia oraz
szkolnictwa wyższego za pośrednictwem i 
dzięki aktualizacji oraz realizacji 
programów działań finansowanych z
europejskich funduszy strukturalnych;

Or. el

Poprawka 73
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań w celu zwiększenia 
udziału pracowników i osób bezrobotnych 
w programach zmiany kwalifikacji i 
wiedzy zawodowej w celu zmniejszenia 
ryzyka bezrobocia oraz długotrwałego 
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bezrobocia dla tej części kapitału
pracowniczego, którego potrzeba 
aktywności zawodowej ma tendencję 
spadkową; 

Or. el

Poprawka 74
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa państwa członkowskie do 
promowania zawodów i profesji 
wymagających umiejętności w zakresie 
nauk ścisłych i przedmiotów technicznych 
także wśród kobiet od wczesnych lat życia
w celu rozwiązania problemu segregacji 
zawodowej i dyskryminacji płacowej;

Or. en

Poprawka 75
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wspiera włączenie wszystkich
zainteresowanych podmiotów przede 
wszystkim w zakresie szkolenia 
zawodowego, w tym głównie partnerów 
społecznych i instytucji oświatowych;
podkreśla w tym kontekście 
odpowiedzialność przedsiębiorstw i 
instytucji oświatowych w zakresie 
umożliwienia uczniom i studentom 
uzyskania praktycznego wykształcenia;
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Or. de

Poprawka 76
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla wielkie sukcesy systemów 
przemiennych w oświacie, w szczególności 
w zakresie ograniczana bezrobocia osób 
młodych, i zaleca każdemu państwu 
członkowskiemu, które nie dysponuje 
takim systemem, aby go wprowadziło w 
ramach działań na rzecz zwalczania 
bezrobocia osób młodych; podkreśla w 
tym kontekście konieczność odpowiednio 
wczesnego i kompleksowego włączenia do 
takich systemów partnerów społecznych;

Or. de

Poprawka 77
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów 
komunikacji i uczenia się ich uczniów;

skreślony

Or. nl
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Poprawka 78
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przygotować
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów;

6. podkreśla znaczenie poziomu 
wykształcenia nauczycieli oraz to, że 
należy przygotowywać nauczycieli do 
rozwijania umiejętności nauczania i 
kompetencji w zakresie materiału, a także 
podkreśla, że powinni oni zapoznawać się 
z różnymi kulturami i umieć dostosować 
tok nauczania do różnych stylów 
komunikacji i uczenia się oraz punktów 
wyjścia ich uczniów;

Or. fi

Poprawka 79
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów;

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapewniania uczniom z wrażliwych grup 
społecznych zindywidualizowanych metod 
nauczania, do zapoznania się z różnymi 
kulturami i dostosowania lekcji do różnych 
stylów komunikacji i uczenia się znanych 
uczniom i do skupienia się na rezultatach
nauczania, a nie na kwestiach 
formalnych;

Or. en
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Poprawka 80
Heinz K. Becker

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów;

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów. Należy przy tym 
skupić się przede wszystkim na 
kompetencjach językowych, kluczowych 
dla wykształcenia, oraz na nauce 
nauczania, czyli dydaktyce;

Or. de

Poprawka 81
Rachida Dati

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów;

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów; z zadowoleniem 
przyjmuje to, że Komisja kładzie nacisk na 
edukację i szkolenia w dziedzinie nowych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. fr

Poprawka 82
Malika Benarab-Attou
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów;

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów; podkreśla 
konieczność inwestowania w uczenie się 
nauczycieli przez całe życie;

Or. en

Poprawka 83
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów;

6. podkreśla, że należy przygotować 
nauczycieli do skupiania się na 
umiejętnościach i kompetencjach, do 
zapoznania się z różnymi kulturami i 
dostosowania lekcji do stylów komunikacji 
i uczenia się ich uczniów; mając na 
uwadze starzenie się nauczycieli i coraz 
mniejszą popularność tego zawodu, wzywa 
państwa członkowskie do inwestowania w 
specjalistów w tej dziedzinie i dbanie o to, 
aby kontynuowali swoją pracę, do 
wspierania ich rozwoju zawodowego i 
osobistego i poprawy ich warunków 
finansowych;

Or. en

Poprawka 84
Minodora Cliveti
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Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zaleca państwom członkowskim 
znaczącą poprawę warunków pracy 
nauczycieli i osób prowadzących 
szkolenia;

Or. en

Poprawka 85
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania polityki promującej uczenie 
się przez całe życie we wszystkich grupach 
wiekowych, ukierunkowanej na 
rozwijanie umiejętności i kompetencji, 
które są niezbędne, aby sprostać 
wyzwaniom związanym z dynamicznymi 
zmianami popytu na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 86
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. w celu zapewnienia solidarności 
społecznej i sprostania wyzwaniom 
demograficznym apeluje do państw 
członkowskich o promowanie 
wolontariatu we wszystkich grupach 
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wiekowych; wzywa je do promowania 
szkoleń wymaganych w sektorach opieki
społecznej i usług wsparcia oraz o 
oferowanie stypendiów osobom 
podejmującym odpowiednie studia;

Or. en

Poprawka 87
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie zaangażowania 
młodych ludzi w tworzenie strategii 
politycznych w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia, aby można było lepiej 
uwzględnić ich potrzeby; w tym kontekście 
zaleca przeprowadzenie przez Komisję 
konsultacji z przedstawicielami krajowych 
rad młodzieżowych na temat priorytetów 
młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 88
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla konieczność ciągłego 
rozwijania kompetencji zawodowych w 
celu rozwijania znajomości nowych
standardów, metod i procedur zgodnych z 
dynamicznym rozwojem nauki i 
technologii;

Or. el
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Poprawka 89
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa państwa członkowskie do 
promowania stałego dialogu między 
rynkiem edukacyjnym a rynkiem pracy w 
celu uniknięcia ryzyka niedopasowania 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 90
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. aby zwiększyć szanse na zatrudnienie 
w całej UE, wzywa państwa członkowskie 
do uświadamiania obywateli o prawach 
obywatela UE, obowiązkach 
obywatelskich i zobowiązaniach oraz tym, 
co mogą zyskać dzięki prawu do 
swobodnego przemieszczania się w UE;

Or. en

Poprawka 91
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla rolę Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) we 
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wspieraniu inwestycji w kształcenie i 
szkolenie, umiejętności i uczenie się przez 
całe życie; dlatego zdecydowanie wzywa 
do zapewnienia minimalnego łącznego 
udziału EFS na poziomie 25% w budżecie 
przeznaczonym na politykę spójności;

Or. en

Poprawka 92
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
regularnie monitorowały i oceniały, czy 
udało im się zapewnić równy dostęp do 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
wysokiej jakości systemu kształcenia na 
wszystkich poziomach i czy umiejętności 
zdobyte dzięki kształceniu i szkoleniu 
podniosły szanse zatrudnienia uczniów.

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
regularnie monitorowały i oceniały, czy ich 
system i programy kształcenia objęły 
przedstawicieli najbardziej wrażliwych 
grup społecznych, czy udało im się 
zagwarantować równy dostęp do 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
wysokiej jakości systemu kształcenia na 
wszystkich poziomach i czy umiejętności 
zdobyte dzięki kształceniu i szkoleniu 
faktycznie podniosły szanse zatrudnienia 
uczniów.

Or. en

Poprawka 93
Malika Benarab-Attou

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
regularnie monitorowały i oceniały, czy 
udało im się zapewnić równy dostęp do 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 

7. wzywa państwa członkowskie, aby jak 
najszybciej przystąpiły do realizacji 
zaleceń dotyczących kształcenia zawartych 
w europejskim semestrze; wzywa Komisję 
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wysokiej jakości systemu kształcenia na 
wszystkich poziomach i czy umiejętności 
zdobyte dzięki kształceniu i szkoleniu 
podniosły szanse zatrudnienia uczniów.

i państwa członkowskie, aby regularnie 
monitorowały i oceniały wraz ze 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, 
w tym przedstawicielami młodych ludzi, 
czy udało im się zapewnić równy dostęp do 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
wysokiej jakości systemu kształcenia na 
wszystkich poziomach i czy umiejętności 
zdobyte dzięki kształceniu i szkoleniu 
podniosły szanse zatrudnienia uczniów.

Or. en

Poprawka 94
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
regularnie monitorowały i oceniały, czy 
udało im się zapewnić równy dostęp do 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
wysokiej jakości systemu kształcenia na 
wszystkich poziomach i czy umiejętności 
zdobyte dzięki kształceniu i szkoleniu 
podniosły szanse zatrudnienia uczniów.

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
regularnie monitorowały i oceniały, czy 
udało im się zapewnić równy dostęp do 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
wysokiej jakości systemu kształcenia na 
wszystkich poziomach i czy umiejętności 
zdobyte dzięki kształceniu i szkoleniu 
podniosły szanse zatrudnienia uczniów 
oraz zdolność radzenia sobie w życiu 
społecznym i zawodowym.

Or. fi

Poprawka 95
Jean-Luc Bennahmias

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
regularnie monitorowały i oceniały, czy 
udało im się zapewnić równy dostęp do 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 

7. wzywa państwa członkowskie, aby 
regularnie monitorowały i oceniały, czy 
udało im się zapewnić równy dostęp do 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
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wysokiej jakości systemu kształcenia na 
wszystkich poziomach i czy umiejętności 
zdobyte dzięki kształceniu i szkoleniu 
podniosły szanse zatrudnienia uczniów.

wysokiej jakości systemu kształcenia na 
wszystkich poziomach i czy umiejętności 
zdobyte dzięki kształceniu i szkoleniu 
podniosły szanse na włączenie społeczne i
zatrudnienie uczniów.

Or. fr

 Poprawka 96
Roberta Angelilli

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do ułatwiania wymiany 
dobrych praktyk i wzorów, które na 
szczeblu europejskim przyniosły 
pozytywne rezultaty w postaci obniżenia 
wskaźnika przedwczesnego kończenia 
nauki, powrotu do nauki po jej 
przerwaniu, płynnego przechodzenia od 
nauki do pracy, obniżenia wskaźnika 
bezrobocia osób młodych, dostępu do 
kształcenia i zatrudnienia dla grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Or. it

Poprawka 97
Kinga Göncz

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do monitorowania, czy 
państwa członkowskie poczyniły 
niezbędne kroki, aby zreformować swoje 
systemy kształcenia w celu osiągnięcia 
wyżej wymienionych celów.

Or. en
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Poprawka 98
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zachęca państwa członkowskie do 
prowadzenia intensywnego dialogu z 
instytucjami oświatowymi, aby zwiększyć 
świadomość możliwości uzyskania przez te 
instytucje finansowania z UE i aby 
uwzględnić w ich programach 
operacyjnych łatwy dostęp do 
finansowania ich działalności. Zachęca 
do korzystania z EFRR w celu 
finansowania kształcenia ustawicznego i 
zawodowego w ramach pracy.

Or. en

Poprawka 99
Daniël van der Stoep

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że państwa członkowskie 
mogą według własnego uznania 
zastosować powyższe propozycje lub tego 
nie zrobić.

Or. nl


