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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla znaczenie edukacji jako kluczowego obszaru współpracy z państwami 
członkowskimi, żeby zrealizować główne cele strategii UE2020 związane z 
tworzeniem miejsc pracy i wzrostem, a także bardzo potrzebną odnowę gospodarczą; 

2. podkreśla, że zdolność do zatrudnienia i rozwój szerszego zakresu umiejętności 
poszukiwanych na rynku pracy muszą stanowić główny priorytet konieczny do 
realizacji celów związanych z osiągnięciem trwałego wzrostu i dobrobytu;
zdecydowanie popiera w związku z tym wymianę uniwersytecką, dialog między 
środowiskami uniwersyteckimi i biznesowymi, przyuczanie do zawodu i paszport 
umiejętności;

3. podkreśla wkład 7. programu ramowego w dziedzinie badań naukowych, programu na 
rzecz konkurencyjności i innowacji, a także europejskiej przestrzeni badawczej w 
ułatwianie mobilności naukowców UE i uwalnianie potencjału UE w dziedzinie 
innowacji i konkurencyjności;

4. wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich i pomagania im poprzez 
działania międzyrządowe w kontekście konferencji ministrów odpowiedzialnych za 
szkolnictwo wyższe, planowanej na kwiecień 2012 r. w Bukareszcie;

5. zwraca uwagę na silne powiązania między procesem bolońskim a dyrektywą w 
sprawie kwalifikacji zawodowych; wzywa Komisję, aby przestrzegając granicy 
swoich kompetencji dokonała oceny nierównomiernej realizacji procesu i sporządziła 
tabelę wyników, co umożliwiłoby procesowi bolońskiemu stanie się rzeczywistym 
narzędziem ułatwiającym mobilność pracowników nie tylko między państwami 
członkowskimi, ale także między UE i krajami trzecimi będącymi sygnatariuszami;

6. wzywa Komisję do wspierania państw członkowskich w umacnianiu europejskiego 
systemu transferu i kumulowania punktów (ECTS) w celu zwiększenia przejrzystości, 
tak aby można go było używać jako narzędzia porównawczego ułatwiającego 
uznawanie kwalifikacji zawodowych;

7. wzywa do lepszej komunikacji między uniwersytetami UE w celu przyspieszenia 
uznawania nowych dyplomów.


