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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 
służącej wspieraniu strategii Europa 2020
(2010/2234(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. zatytułowany „Odnowiona 
agenda społeczna: Możliwości, dostęp i solidarność w Europie XXI 
wieku” (COM(2008)0412),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 czerwca 2010 r. zatytułowany „Nowy bodziec 
do europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służący 
wspieraniu strategii Europa 2020”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 listopada 2009 r. zatytułowany „Kompetencje 
kluczowe w zmieniającym się świecie” (COM(2009)0640),

– uwzględniając osiem kompetencji kluczowych wymienionych w zaleceniu 2006/962/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zatytułowanym „Kompetencje 
kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie – Europejskie ramy odniesienia”,

– uwzględniając wniosek dotyczący zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
9 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego systemu transferu i akumulacji 
punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) (COM(2008)0180),

– uwzględniając dziesięcioletni program roboczy „Edukacja i szkolenie 2010” oraz kolejne 
wspólne sprawozdania okresowe o postępach w jego realizacji,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zatytułowany 
„Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz 
młodzieży” (COM(2009)0200),

– uwzględniając rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. zatytułowaną „Inwestowanie w młodzież 
i mobilizowanie jej do działania – strategia UE na rzecz młodzieży”1,

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram 
europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „»Mobilna młodzież« – Inicjatywa na 
rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu 
włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej” 
(COM(2010)477), 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram 
                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0166.
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europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”), 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie oceny obecnych ram 
współpracy europejskiej na rzecz młodzieży i perspektywy ich odnowienia (9169/09),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. zatytułowany „Europejska 
agenda cyfrowa” (COM(2010)0245),

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 15 listopada 2007 r. zatytułowaną „Nowe 
umiejętności w nowych miejscach pracy”,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w zmieniającym się świecie: Uczenie się przez całe życie na rzecz wiedzy, kreatywności 
i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uczenia się przez całe 
życie na rzecz wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i 
szkolenie 2010”2,

– uwzględniając analizę Cedefop z marca 2009 r. zatytułowaną „Profesjonalizacja 
doradztwa zawodowego: kompetencje praktyków i ścieżki kwalifikacji w Europie”,

– uwzględniając analizę Cedefop z maja 2009 r. zatytułowaną „Umiejętności dla przyszłości 
Europy: przewidywanie potrzeb w zakresie umiejętności zawodowych”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020 –
strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie kompetencji 
wspierających uczenie się przez całe życie oraz inicjatywy „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy”,

  
– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 9 kwietnia 2008 r. zatytułowany 

„Europejski system transferu punktów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 
(ECVET): system transferu, gromadzenia i uznawania wyników uczenia się w Europie” 
(SEC(2008)0441),

– uwzględniając wyniki obrad Rady z dnia 5 grudnia 2008 r. na temat konkluzji Rady i 
przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie przyszłych 
priorytetów ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego (16459/08),

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. 
w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0164.
2Dz.U. C 45E z 23.2.2010, s. 33.
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kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET),

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w 
sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego; 

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie mobilności młodych 
ludzi, 

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 lutego 2007 r. zatytułowany „Spójne ramy 
wskaźników i poziomów odniesienia dla potrzeb monitorowania postępów realizacji 
celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkoleń” (COM(2007)0061),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 września 2006 r. zatytułowany „Skuteczność i 
równy dostęp do europejskich systemów kształcenia i szkolenia” (COM(2006)0481),

– uwzględniając pracę badawczą „Guiding at-risk youth through learning to work” 
[Wspieranie zagrożonej młodzieży przez aktywizację zawodową], Cedefop, Luksemburg 
2010 r.,

– uwzględniając skrócone sprawozdanie „Beschäftigung in Europa soll wissens- und 
kompetenzintensiver werden” [Zatrudnienie w Europie powinno się koncentrować na 
wiedzy i kompetencjach], Cedefop, luty 2010 r.,

– uwzględniając skrócone sprawozdanie „Die richtige Qualifikation? 
Qualifikationsungleichgewichte in Europa” [Odpowiednie kwalifikacje? Brak równowagi 
w zakresie kwalifikacji w Europie], Cedefop, czerwiec 2010 r.,

– uwzględniając dokument „Working and ageing” [Zatrudnienie osób starszych], Cedefop, 
Luksemburg 2010 r.,

– uwzględniając art. 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczące 
kształcenia ogólnego i zawodowego, młodzieży i sportu,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Kultury i Edukacji (A7-0000/2010),
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A. mając na uwadze, że bezrobocie wśród młodych ludzi jest jednym z najpilniejszych 
wyzwań w Europie oraz że należy dążyć do obniżenia wskaźnika osób przedwcześnie 
kończących edukację do poziomu nieprzekraczającego 10%,

B. mając na uwadze, że w świetle zmian demograficznych dłuższy i bardziej różnorodny 
życiorys zawodowy będzie czymś oczywistym oraz że jedynie uczenie się przez całe 
życie może zapewnić udział w rynku pracy,

C. mając na uwadze, że kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do indywidualnych 
potrzeb uczących się ma szczególne znaczenie oraz umożliwia lepszą integrację zwłaszcza 
grup specjalnych, na przykład migrantów, osób niepełnosprawnych lub osób 
przedwcześnie kończących edukację,

1. uznaje znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podkreśla zaangażowanie i 
współpracę wszystkich zainteresowanych stron; podkreśla, że stanowi to klucz do 
sukcesu;

2. z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji, których celem jest zwiększenie otwartości i 
przejrzystości w kontekście uznawania systemów kształcenia oraz możliwości ich 
porównywania;

3. zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie lepszego dostosowania kształcenia i 
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

4. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie zorientowanego na wyniki procesu uczenia się 
oraz upowszechnienie uznawania nieformalnie nabytych umiejętności;

Kształcenie

5. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia wysokiej jakości szkoleń zorientowanych 
na uczenie się w miejscu pracy; 

6. domaga się większej równowagi przy wybieraniu zawodu przez dziewczęta i chłopców; 

7. wzywa do zinstytucjonalizowanego dialogu pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi 
stronami w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia zawodowego i 
ukierunkowania go na rynek pracy;

8. z zadowoleniem przyjmuje cel strategii UE 2020, a także ukierunkowanie systemów 
kształcenia zawodowego na kreatywność, innowacje i przedsiębiorcze myślenie oraz 
postrzeganie niezależności jako możliwości zawodowej; 

9. wzywa państwa członkowskie do przygotowania się na zmiany profilu 
kariery zawodowej, która w przyszłości będzie dłuższa i bardziej zróżnicowana, poprzez 
wspieranie przekazywania umiejętności dostosowanych do rynku pracy; 
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Szkolenie zawodowe

10. wzywa państwa członkowskie do uwzględnienia rosnącego zapotrzebowania na szkolenia 
służące podnoszeniu kwalifikacji oraz do wspierania pracobiorców w ramach planowania 
przez poradnie odpowiednich szkoleń; wzywa pracodawców do umożliwienia 
zdobywania dalszych kwalifikacji; 

11. wzywa Komisję do opracowania instrumentu (listy kontrolnej uczenia się przez całe 
życie) zachęcającego pracobiorców do systematycznego dążenia z własnej inicjatywy do 
uczenia się przez całe życie oraz regularnego kontrolowania, które kwalifikacje będą 
potrzebne do dalszego pomyślnego udziału w rynku pracy; 

12. podkreśla znaczenie łatwo dostępnego, elastycznego i indywidualnego szkolenia 
zawodowego dla osób na różnych etapach życia; 

13. wzywa państwa członkowskie do przypisania większego znaczenia programom 
edukacyjnym on-line w ramach szkolenia zawodowego i uczenia się przez całe życie, tak 
aby przyczynić się do zrównoważonego podziału obowiązków zawodowych i domowych 
w rodzinach; 

Jakość i skuteczność kształcenia i szkolenia zawodowego

14. zwraca się do państw członkowskich o stworzenie lepszych możliwości podnoszenia 
kwalifikacji przez osoby prowadzące szkolenia oraz ustalenie podstawy na rzecz 
wspierającego partnerstwa edukacyjnego; 

15. podkreśla nacisk na kompetencje kluczowe w kształceniu i szkoleniu zawodowym, 
których wspieranie należy kontynuować w uzupełnieniu do uczenia się w miejscu pracy;

16. domaga się, aby szkoleniami zawodowymi aktywnie zainteresowały się też szkoły i 
wyższe szkoły zawodowe, przede wszystkim szkoły wyższe, w których można zdobyć 
dalsze kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza te umożliwiające wykonywanie określonych 
zawodów (w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i techniki); 
stwierdza jednak, że nie wolno doprowadzić do zniekształcenia konkurencji z prywatnymi 
podmiotami;

Oferty dla grup specjalnych

17. zwraca się do państw członkowskich o szczególne uwzględnienie w ramach kształcenia i 
szkolenia zawodowego indywidualnych potrzeb osób o niskich kwalifikacjach, uczniów 
ze środowisk migracyjnych, bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych;

18. wzywa państwa członkowskie do stworzenia młodym ludziom bez wykształcenia lub o 
niskim poziomie wykształcenia możliwości przejścia ze szkoły do środowiska pracy; 
wzywa w związku z tym do opracowania projektu pilotażowego mającego na celu 
zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi, który to projekt miałby wspierać państwa 
członkowskie w tworzeniu lokalnej sieci łączącej szkoły, przedsiębiorstwa, centra pomocy 
młodzieży oraz młodych ludzi;
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Elastyczność i mobilność

19. z zadowoleniem przyjmuje pomysł uznania transgranicznej mobilności za fakultatywny 
element kształcenia i szkolenia zawodowego; 

20. wzywa państwa członkowskie do łatwiejszego uznawania pozaformalnego i 
nieformalnego uczenia się;

21. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby ofertę szkoleniową podzielić na 
moduły; domaga się jednak jasnego zdefiniowania poszczególnych modułów oraz 
stworzenia możliwości ich porównywania; 

22.  jest przekonany, że ustalone w strategii Europa 2020 partnerstwo między podmiotami 
działającymi w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego jest warunkiem 
efektywności oraz przydatności na rynku pracy; 

23. wzywa państwa członkowskie do uwzględniania w ramach kształcenia i szkolenia 
zawodowego zdobywania umiejętności językowych; 

Europejska i międzynarodowa współpraca w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

24. z zadowoleniem przyjmuje wspierany w ramach procesu kopenhaskiego rozwój 
wspólnych narzędzi odniesienia (Europass, europejskie ramy kwalifikacji [European 
Qualifications Framework – EQF], europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i 
szkoleniu zawodowym [European Credit System for VET – ECVET] oraz europejskie 
ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
[European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and 
Training – EQAVET]) oraz wspiera konsekwentne wdrażanie i dalsze rozwijanie tych 
instrumentów;

25. wzywa państwa członkowskie do uproszczenia procedury uznawania zagranicznych 
dyplomów, tak aby umożliwić potwierdzanie umiejętności zawodowych nie tylko na 
podstawie formalnych certyfikatów, lecz także próbek pracy, egzaminów praktycznych i 
teoretycznych oraz opinii;

Finansowanie

26. zwraca się do Komisji o dostosowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, całego 
programu „Uczenie się przez całe życie” oraz programu Erasmus dla młodych 
przedsiębiorców w taki sposób, aby w całej UE można było przydzielać środki na rzecz 
projektów w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz projektów mających na 
celu zwalczanie bezrobocia wśród młodych ludzi i dotyczących kształcenia ustawicznego 
starszych ludzi, a także aby ułatwić dostęp do tych środków; 

27. wzywa państwa członkowskie do sfinansowania ze środków EFS systemu opinii w 
ramach kształcenia ustawicznego, tak aby z ofert szkoleniowych mogły również korzystać 
osoby o niskich dochodach;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
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UZASADNIENIE

Możliwość i umiejętność uczenia się i pracowania w międzynarodowym środowisku mają 
duże znaczenie dla pomyślnego życia zawodowego w zglobalizowanej gospodarce. Istnieje 
coraz większe zapotrzebowanie na pracowników mobilnych, elastycznych i mających 
międzynarodowe doświadczenie. 

Wymienione w strategii Europa 2020 aspekty mające kluczowe znaczenie dla rozwoju 
inteligentnego (wspieranie wiedzy, innowacji, kształcenia i społeczeństwa cyfrowego), 
zrównoważonego (produkcja zorientowana na poprawę efektywności wykorzystywania 
zasobów przy jednoczesnym zwiększeniu naszej konkurencyjności) oraz sprzyjającego 
włączeniu społecznemu (zwiększenie stopy zatrudnienia, kwalifikacji i zwalczanie ubóstwa) 
należy wdrożyć na szczeblu unijnym i w państwach członkowskich w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia zawodowego za pośrednictwem konkretnych działań.

Pomimo drastycznego wpływu kryzysu gospodarczego na europejski rynek pracy należy 
wyjść z założenia, że wzrost zatrudnienia w Europie w ciągu co najmniej następnych 
dziesięciu lat będzie się nadal stopniowo zwiększał. Zgodnie z aktualną prognozą Cedefop 
dotyczącą podaży umiejętności i popytu na umiejętności w Europie liczba nowych miejsc 
pracy wzrośnie do 2020 r. do 80 mln.1

Na podstawie prognoz można przyjąć, że wzrost popytu na umiejętności będzie się 
utrzymywał. Zmiany przemysłowe i technologiczne wiążą się z większym zapotrzebowaniem 
na wysoko i średnio wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, co odbywa się jednak kosztem 
osób o niskich kwalifikacjach.

Zwłaszcza w odniesieniu do młodych ludzi należy podjąć natychmiastowe działania: stały 
wzrost bezrobocia wśród młodych ludzi stanowi jedno z najpilniejszych wyzwań w Europie. 
Młodzi pracownicy nie tylko częściej niż osoby dorosłe pozostają bez pracy, lecz także 
częściej są zmuszeni do podejmowania niestabilnych, tymczasowych zajęć zapewniających 
niższą płacę i gorszy poziom zabezpieczenia społecznego. Państwa członkowskie muszą 
określić strategie polityczne zorientowane na osiągnięcie celu, jakim jest zwalczanie 
bezrobocia wśród młodych ludzi z uwzględnieniem właściwości i potrzeb krajowych. Cele 
określone w ramach strategii Europa 2020, do których zalicza się zmniejszenie do poziomu 
nieprzekraczającego 10% odsetka uczniów wcześnie opuszczających szkołę (w roku 
szkolnym) oraz umożliwienie 40% młodych ludzi zdobycia wyższego wykształcenia, muszą 
być osiągane za pośrednictwem konkretnych, kreatywnych i skutecznych działań. 

Przedsiębiorstwa coraz mocniej domagają się, aby możliwości w zakresie kształcenia i 
szkolenia zawodowego miały charakter praktyczny oraz były zorientowane na jasne 
rozwiązania. Z punktu widzenia przedsiębiorstw liczy się to, jakie umiejętności i kompetencje 
dana osoba faktycznie wnosi do środowiska pracy po ukończeniu kształcenia lub szkolenia. 

                                               
1Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 [Podaż umiejętności i popyt na 
umiejętności w Europie; średnioterminowa prognoza do roku 2020], Luksemburg 2010, s. 12.
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W ramach procesu uczenia się należy skoncentrować się na konkretnych wynikach. Na 
sytuację europejską w kolejnych latach znaczny wpływ będą miały dwie inicjatywy 
opracowane w ramach procesu kopenhaskiego, a mianowicie europejskie ramy kwalifikacji i 
europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Inicjatywy te są 
również bodźcem do zreformowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 
poszczególnych państw członkowskich. Jeśli chodzi o możliwość porównywania systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego funkcjonujących w państwach członkowskich UE, 
należy skoncentrować się bardziej na otwartości i przejrzystości systemów kształcenia oraz 
możliwościach ich porównywania. Cele i inicjatywy w zakresie europejskiej polityki 
kształcenia potrzebują wsparcia ze strony wszystkich podmiotów zajmujących się 
kształceniem i szkoleniem zawodowym. Ponadto konieczne jest ich wypróbowanie w 
praktyce oraz uszczegółowienie wielu aspektów. 

Zważywszy na rosnące w związku ze zmianami demograficznymi zapotrzebowanie na 
kształcenie ustawiczne oraz konieczność uczenia się przez całe życie, pracobiorcom należy 
udostępnić instrument, za pomocą którego sami mogliby ustalać i planować własne 
zapotrzebowanie na kształcenie ustawiczne. Dodatkowo można zorganizować neutralne 
ośrodki doradcze zajmujące się kształceniem ustawicznym.

Ponadto osobom w różnych sytuacjach życiowych i w takim samym stopniu również 
specjalnym grupom osób należy stworzyć w ramach dostępu do kształcenia i szkolenia 
zawodowego rozszerzone, uproszczone i bardziej dostępne możliwości finansowania z 
dostępnych środków pochodzących z EFS, całego programu „Uczenie się przez całe życie” 
oraz programu Erasmus skierowanego do młodych przedsiębiorców. 

Ze środków EFS można również sfinansować system opinii umożliwiający osobom o niskich 
dochodach udział w kształceniu ustawicznym w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy. 
W ten sposób można zachęcić wiele osób do udziału w programie „Uczenie się przez całe 
życie”. Instytucje szkoleniowe konkurują ze sobą, ponieważ obywatele mogą sami 
zdecydować, która oferta w największym stopniu spełnia ich oczekiwania. 

Aby osiągnąć wymienione cele, kształcenie i szkolenie zawodowe należy cały czas traktować 
jako wspólny, istotny priorytet polityczny. W tym celu niezbędne jest współdziałanie i 
zaangażowanie wszystkich podmiotów; należy tego wymagać nie tylko od instytucji UE i 
państw członkowskich, lecz w takim samym stopniu także od podmiotów lokalnych i 
regionalnych.

Europejskiej kadrze pracowniczej należy zapewnić możliwość dostosowania się do wymogów 
gospodarczych. Decydenci polityczni muszą umożliwić ludziom zdobywanie kolejnych i 
poszerzonych kwalifikacji. Zdobywanie dalszych kwalifikacji nie może jednak ograniczać się 
do pomocy w zdobyciu lepszego miejsca pracy; musi ono także umożliwiać kształtowanie 
miejsc pracy w przyszłości oraz wniesienie w ten sposób aktywnego wkładu w innowacyjną 
gospodarkę.
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