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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że wysoko wykwalifikowani i wykształceni pracownicy to jedna z sił 
napędowych innowacji i ważny element przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej;
podkreśla, że kształcenie i szkolenie zawodowe wysokiej jakości znacznie przyczyniają 
się do zrównoważonego rozwoju i do powstania dobrze funkcjonującego jednolitego 
rynku, a także że należy je stale dostosowywać do potrzeb europejskiego rynku pracy 
i zachodzących na nim zmian, prowadząc pogłębiony dialog z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron;

2. jest przekonany, że kształcenie i szkolenie zawodowe powinny tworzyć warunki dla 
mobilności pracowników zarówno w okresie kształcenia początkowego, jak i w ramach 
procesu uczenia się przez całe życie;

3. jest zdania, że w celu pełnej realizacji „Programu na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia”, będącego przewodnią inicjatywą strategii Europa 2020, instytucje UE –
przy wsparciu wszystkich państw członkowskich – powinny zaangażować się w bardziej 
pragmatyczne, szeroko zakrojone i wszechstronne działania, które powinny koncentrować 
się na powiązaniu z rynkiem pracy obszarów takich jak kształcenie zawodowe, 
kwalifikacje zawodowe, uczenie się przez całe życie i nauka zawodu, aby zagwarantować, 
że każde państwo członkowskie wzięło na siebie odpowiedzialność za realizację celów 
określonych w strategicznych ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia (ET 2020);

4. podkreśla potrzebę lepszego dopasowania i synergii systemów kształcenia 
poszczególnych państw członkowskich UE, z naciskiem na naukę języków oraz programy 
nauczania dostosowane do celów Unii innowacji; podkreśla konieczność usunięcia 
wszelkich przeszkód prawnych i administracyjnych uniemożliwiających opracowanie 
europejskich ram gwarantujących szeroką gamę wysokiej jakości staży w całej UE;

5. podkreśla, że umożliwienie młodym osobom odbycia studiów lub szkolenia za granicą 
jest niezbędne do zdobycia nowych umiejętności, w tym umiejętności językowych, oraz 
zwiększa ich szansę na integrację na rynku pracy; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje zamiar opracowania przez Komisję karty „Mobilna młodzież”, która pomoże 
młodym ludziom wyjechać na studia do innego państwa członkowskiego, oraz zamiar 
stworzenia europejskiego systemu pożyczek dla studentów na potrzeby mobilności w celu 
umożliwienia większej liczbie młodych Europejczyków, w szczególności tym, których 
sytuacja jest najtrudniejsza, odbycia studiów, szkolenia lub praktyki zawodowej w innym 
państwie;

6. wzywa Komisję do przeanalizowania interakcji i zwiększenia synergii między dyrektywą 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, procesem bolońskim 
dotyczącym szkolnictwa wyższego i procesem kopenhaskim dotyczącym kształcenia 
i szkolenia zawodowego przy lepszym wykorzystaniu europejskich ram kwalifikacji, 
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europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
i inicjatywy Europass; uważa, że państwa członkowskie powinny zachować kompetencje 
w zakresie organizowania systemów kształcenia zgodnie z ich szczególnymi 
uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi;

7. zauważa, że niezwykle ważne jest zwiększanie mobilności pracowników na rynku 
wewnętrznym UE; z zadowoleniem przyjmuje i w pełni popiera propozycję Komisji 
dotyczącą dokonania przeglądu systemu uznawania kwalifikacji zawodowych; uważa, że 
dokonując przeglądu dyrektywy, Komisja powinna uwzględnić dogłębną ocenę obecnie 
obowiązującej dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych; jest zdania, że 
wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych we wszystkich państwach członkowskich 
musi pozostać priorytetem Komisji;

8. wzywa Komisję, państwa członkowskie i Parlament Europejski do wspierania i 
rozszerzania europejskich programów mobilności osób uczących się, w szczególności 
programu Leonardo da Vinci, z myślą o większej mobilności praktykantów w ramach 
jednolitego rynku;

9. zwraca uwagę, że istnieje również wewnętrzny rynek szkoleń zawodowych, i apeluje do 
państw członkowskich o stworzenie większej liczby ośrodków doradczych udzielających 
informacji na temat oferty szkoleniowej i mobilności zawodowej zarówno w kraju, jak 
i w innych państwach członkowskich;

10. zwraca uwagę na przeszkody w integracji, jakie napotykają obywatele państw trzecich, 
gdy ich kwalifikacje nie są uznawane; wzywa Komisję do dokonania oceny 
oddziaływania europejskich ram kwalifikacji na uznawanie kwalifikacji obywateli państw 
trzecich;

11. wzywa do wspierania transgranicznych związków i platform komunikacji między 
instytucjami kształcącymi i pracodawcami w celu umożliwienia wymiany najlepszych 
praktyk;

12. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania pełnego przeniesienia, realizacji 
i egzekwowania prawodawstwa UE służącego umacnianiu jednolitego rynku, przez 
wspieranie programów szkoleniowych mających na celu lepsze zapoznawanie 
przedsiębiorstw, administracji i konsumentów z obowiązującym prawodawstwem oraz 
z wynikającymi z niego prawami i obowiązkami;

13. wzywa wszystkich uczestników rynku pracy, w tym z wolnych zawodów, 
przedsiębiorstw, związków zawodowych, ministerstw i publicznych służb zatrudnienia, do 
zaangażowania się w zorganizowany dialog społeczny na temat sposobów zapewniania 
młodym osobom lepszej integracji zawodowej i promowania uczenia się przez całe życie 
oraz szkolenia formalnego i nieformalnego.
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