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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

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;

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;

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;

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

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; 

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;

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”.


