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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie oceny strategii Unii Europejskiej na 

rzecz młodzieży na lata 2013–2015 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 6, art. 165 i art. 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

gwarancji dla młodzieży1, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dni 7 i 8 lutego 2013 r. dotyczące inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych2, 

– uwzględniając rezolucję Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram 

europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018)3, 

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram 

Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020)4, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie programu Erasmus+ i 

innych narzędzi wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – 

podejścia zakładającego uczenie się przez całe życie5, 

– uwzględniając wspólne sprawozdanie Rady i Komisji za rok 2015 w sprawie realizacji 

odnowionych ram europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży (2010–2018) 

przyjętych przez Radę w dniu 23 listopada 2015 r., 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 września 2015 r. pt. „Projekt wspólnego 

sprawozdania Rady i Komisji na rok 2015 w sprawie realizacji odnowionych ram 

europejskiej współpracy w dziedzinie młodzieży (2010–2018)” (COM(2015)0429) oraz 

                                                 
1 Dz.U. C 120 z 26.4.2013, s. 1. 
2 EUCO 37/13. 
3 Dz.U. C 311 z 19.12.2009, s. 1. 
4 Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 2. 
5 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0107. 
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dokumenty robocze służb Komisji załączone do komunikatu tej ostatniej zatytułowane 

„Wyniki otwartej metody koordynacji w dziedzinie młodzieży ze szczególnym 

uwzględnieniem drugiego cyklu (2013–2015)” (SWD(2015)0168) oraz „Sytuacja ludzi 

młodych w UE” (SWD(2015)0169), 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie poświadczania 

uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 2015 r. zatytułowany „Projekt 

wspólnego sprawozdania Rady i Komisji z 2015 r. w sprawie wdrażania strategicznych 

ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) – Nowe 

priorytety europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia” 

(COM(2015)0408), 

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 8 września 2015 r. w sprawie promowania 

przedsiębiorczości młodzieży przez kształcenie i szkolenia1, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Kontroli 

Budżetowej i Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 

A. mając na uwadze, że polityka w zakresie kształcenia i młodzieży pozostaje w gestii 

państw członkowskich, zgodnie z art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE); 

B. mając na uwadze, że powinno się pomagać ludziom młodym stawiać czoła wyzwaniom, 

z którymi się spotykają, poprzez bardziej ukierunkowane wykorzystanie zasobów na 

szczeblu krajowym i unijnym; przypominając jednocześnie, że nie można walczyć z 

bezrobociem ludzi młodych bez odejścia od polityki oszczędnościowej, która 

przyczyniła się do likwidacji miejsc pracy w większości państw członkowskich, co 

stwierdzono we wspólnym sprawozdaniu Rady i Komisji w sprawie realizacji 

odnowionych ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży; 

C. mając na uwadze, że należy prowadzić krajową politykę na rzecz młodzieży, aby 

wspierać młodych ludzi w rozwiązywaniu stojących przed nimi obecnie bardzo 

poważnych problemów oraz w stawianiu czoła wyzwaniom, z którymi będą musieli 

zmierzyć się w przyszłości, a także nadać tej polityce bardziej adekwatny, skuteczny i 

skoordynowany charakter, zgodnie z priorytetami w zakresie polityki publicznej 

każdego państwa członkowskiego; sugeruje, że właściwie ukierunkowane 

wykorzystanie zasobów polityki gospodarczej, socjalnej i polityki zatrudnienia na 

szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym zostałoby ułatwione poprzez 

trwałe odejście od wykorzystywania istniejących funduszy na potrzeby integracji 

migrantów ekonomicznych; 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0292. 



 

AM\1107396PL.docx  PE589.714v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

D. mając na uwadze, że jednym z celów ogólnych programu Erasmus+ jest przyczynienie 

się do realizacji odnowionych ram współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży 

(2010–2018); mając na uwadze, że w tym względzie należy zapewnić dostęp 

organizacji młodzieżowych do dotacji projektowych w ramach odnowionego programu 

Erasmus+ oraz zniesienie barier dla kwalifikowalności małych projektów; 

E. mając w związku z tym na uwadze, że zapowiedź Komisji w lutym 2016 r. 

wykorzystania części środków z programu Erasmus + na rzecz integracji migrantów 

może negatywnie wpłynąć na ten cel, ponieważ fundusze są same w sobie ograniczone, 

a młodzież europejska już teraz musi stawić czoła wielu trudnościom z powodu polityki 

oszczędnościowej narzuconej przez Unię; 

F. mając na uwadze, że strategia UE na rzecz młodzieży (2010–2018) obejmuje osiem 

głównych dziedzin działania, w których należy podjąć inicjatywy: edukacja i szkolenia, 

zatrudnienie i przedsiębiorczość, zdrowie i dobrobyt, aktywne uczestnictwo, działania 

w dziedzinie wolontariatu, integracja społeczna, młodzież i świat, a także kreatywność i 

kultura; 

G. mając na uwadze, jak ważne jest zapewnienie, by wszyscy młodzi ludzie mieli dostęp 

do wysokiej jakości edukacji, zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, oraz byli 

możliwie najlepiej wyszkoleni, jako że dzisiejsza młodzież europejska stoi w obliczu 

wysokiego poziomu bezrobocia w wielu państwach członkowskich, zwłaszcza w 

związku z polityką oszczędnościową narzuconą przez Unię Europejską, która 

uniemożliwia państwom członkowskim realizację niezbędnych inwestycji w dziedzinie 

kształcenia, szkolenia i młodzieży; mając na uwadze, że młodzi ludzie są również 

bardziej zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a młodzież o niskich 

kwalifikacjach, młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się lub 

młodzież o specjalnych potrzebach, wywodząca się ze środowisk w niekorzystnej 

sytuacji społeczno-ekonomicznej, jak np. młodzież z obszarów podmiejskich, wiejskich 

i górskich, jest bardziej narażona na ryzyko bezrobocia i marginalizacji; 

H. mając na uwadze, że o ile kształcenie ma zasadnicze znaczenie, w tym nauczanie 

podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie, matematyka i historia, rodzice 

nie powinni być pozbawiani swojej roli wychowawczej; podkreśla ponadto, że sama 

edukacja nie wystarczy, by zapobiegać radykalizacji postaw, jak wykazał Bank 

Światowy w swoim ostatnim sprawozdaniu na temat sytuacji gospodarczej w regionie 

Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej1, które precyzuje, że 43,3 % wszystkich 

zagranicznych bojowników Państwa Islamskiego uczęszczało do szkoły średniej, 

natomiast 25,4 % studiowało na uniwersytecie;  

I. mając na uwadze, że integracja i mobilność społeczna muszą być centralnymi 

priorytetami europejskiej strategii na rzecz młodzieży, która w związku z tym musi być 

skierowana konkretnie do młodzieży z grup o szczególnych potrzebach, jak młodzi 

ludzie zmagający się z ubóstwem i marginalizacją społeczną i młodzi ludzie z 

odizolowanych obszarów wiejskich; 

                                                 
1 Bank Światowy, Sprawozdanie następcze w sprawie sytuacji gospodarczej w regionie Bliskiego Wschodu i 

Afryki Północnej (październik 2016 r.). 
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1. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie w sprawie młodzieży za rok 2015, oparte na 

komunikacie Komisji dotyczącym wdrażania odnowionych ram europejskiej 

współpracy w dziedzinie młodzieży (2010–2018) z dnia 15 września 2015 r., z którego 

wynika, że jak dotąd Unii nie udało się rozwiązać problemu bezrobocia ludzi młodych, 

jako że w niektórych państwach członkowskich stopa bezrobocia ludzi młodych 

pozostaje bardzo wysoka (50,1 % w Grecji), a w niektórych krajach, np. we Francji, 

nawet wzrosła od czasu wprowadzenia inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

(21,5 % w 2011 r. a 22,8 % w 2014 r.); 

2. postrzega otwartą metodę koordynacji jako stosowny środek umożliwiający określanie 

strategii politycznych na rzecz młodzieży; powtórnie wzywa do ściślejszej współpracy , 

z poszanowaniem zasady pomocniczości, w dziedzinie młodzieży na szczeblu 

lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym; 

3. uznaje znaczenie zorganizowanego dialogu jako środka wysłuchania opinii ludzi 

młodych, zarówno organizacji młodzieżowych, jak i osób niezrzeszonych, w kwestii ich 

rzeczywistych potrzeb, aby skuteczniej wdrażać i rozwijać politykę dotyczącą 

młodzieży na wszystkich szczeblach, a także wspierać aktywne obywatelstwo wśród 

ludzi młodych; podkreśla jednak, że kształt tych strategii politycznych powinien 

również uwzględniać zdobyte, sprawdzone doświadczenia, priorytety krajowe w 

dziedzinie kształcenia oraz dialog międzypokoleniowy, jako że osoby starsze mają 

wiele do zaoferowania, szczególnie w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego; 

4. podkreśla rolę rodziny i jej współpracy ze szkołą, społecznością lokalną i kościołem w 

prowadzeniu ludzi młodych do pełnej integracji społecznej; przypomina, że zbyt często 

nauczyciele i wykładowcy biorą na siebie obowiązek wejścia w rolę rodziców w 

dziedzinach, w których rodzina zawodzi, oraz że ta dodatkowa rola może podważyć 

status i zawód nauczyciela; 

5. nalega, by państwa członkowskie oferowały efektywne szkolenia w językach krajowych 

oraz regionalnych zgodnie z ustawodawstwem krajowym, mając na uwadze, że zgodnie 

ze wskaźnikami raportu pt. „Regards sur l'éducation 2015” [Edukacja w zarysie 2015 r.] 

średnio we wszystkich krajach OECD osoba posiadająca umiejętność czytania i pisania 

na dobrym poziomie będzie miała o 4,2 razy większe szanse znalezienia pracy, niż 

osoba mająca niskie kompetencje w tej dziedzinie; 

6. apeluje o lepsze dostosowanie programów nauczania i szkoleń  do potrzeb 

zmieniających się rynków pracy; podkreśla jednak, że jeżeli takie dostosowanie jest 

niezbędne, nie rozwiąże ono problemu braku miejsc pracy, a także iż przede wszystkim 

należy przeprowadzić reformy strukturalne, w tym dokonać przeglądu dyrektywy 

dotyczącej pracowników delegowanych, której realnym skutkiem był efekt dumpingu 

społecznego, jako że w niektórych sektorach ludzie młodzi stają w obliczu nieuczciwej 

konkurencji ze strony siły roboczej, tańszej o 30-50%; 

7. podkreśla potrzebę uwzględniania elementów uczenia się przedsiębiorczości na 

wszystkich etapach kształcenia i szkolenia zawodowego, a także potrzebę promowania i 

wspierania strategii sprzyjających przedsiębiorczości młodych ludzi w dziedzinie 

kultury i kreatywności w celu tworzenia nowych miejsc pracy; podkreśla, że w kwestii 

tworzenia przedsiębiorstw sytuacja w poszczególnych państwach członkowskich jest 
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bardzo różna oraz że w niektórych państwach młodzi przedsiębiorcy mają nadal duże 

trudności z założeniem przedsiębiorstwa, głównie z uwagi na trudności natury 

administracyjnej i trudności w dostępie do źródeł finansowania; 

8. podkreśla znaczenie rozwiązywania problemu niedoboru oraz niedopasowania 

umiejętności; wskazuje, że mobilność uczących się może być dobrym narzędziem 

szkolenia się i zdobywania nowych umiejętności, ale należy już teraz zwrócić uwagę na 

problem drenażu mózgów, który może być konsekwencją programów mobilności i 

pozbawiać niektóre państwa członkowskie zasobów ludzkich oraz gospodarczych 

niezbędnych dla ich dobrobytu; 

9. zachęca państwa członkowskie do pełnego wykorzystania programu Erasmus+, który 

umożliwia młodym ludziom zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, jednak 

podkreśla, że sama mobilność nie rozwiąże problemu bezrobocia, w związku z czym 

należy przede wszystkim priorytetowo potraktować dostosowanie umiejętności do 

zapotrzebowania na rynku pracy, ulepszenie nauczania, a także poprawę zdobywania 

podstawowej wiedzy; dodaje, że Erasmus + nie powinien być pomyślany i stosowany 

jako program umożliwiający przekształcanie młodych Europejczyków w pracowników 

delegowanych w przyszłości;  

10. żywi pewne wątpliwości co do skuteczności gwarancji dla młodzieży; przypomina, że 

powstała ona, aby zapewnić ludziom młodym trwałe wejście na rynek pracy dzięki 

ofertom dobrej jakości zatrudnienia, tymczasem w niektórych państwach 

członkowskich 75 % „przyszłościowych” miejsc pracy dostępnych jest w sektorze 

niekomercyjnym lub prowadzi do zdobywania kwalifikacji tylko w jednej trzeciej 

przypadków; domaga się, aby żadna inicjatywa na rzecz ludzi młodych nie prowadziła 

w rzeczywistości do niepewności ich zatrudnienia, co niesie ze sobą jedynie fikcyjną, 

krótkotrwałą redukcję stopy bezrobocia; 

11. zwraca uwagę, że należy wspierać dobrowolne działania ludzi młodych, np. w 

sektorach usług socjalnych, i w większym stopniu dostrzegać ich wartość, jako że 

stanowią one ważną formę uczenia się pozaformalnego; podkreśla, że działania te nie 

powinny jednak stać się nowym narzędziem niosącym ze sobą niepewność zatrudnienia 

ludzi młodych; 

12. z zadowoleniem odnosi się do dynamiki zaangażowania politycznego ludzi młodych 

poprzez media społecznościowe, wzywa jednak państwa członkowskie do 

dopilnowania, by platformy te nie były więcej wykorzystywane do rekrutacji do 

organizacji terrorystycznych, biorąc pod uwagę, że według Europolu z 46 000 kont na 

Twitterze regularnie korzystają członkowie i sympatycy ugrupowania terrorystycznego 

Państwo Islamskie; 

13. stwierdza, że państwa członkowskie będą miały trudności z wprowadzaniem strategii 

politycznych korzystnych dla dzieci i młodzieży, dopóki instytucje europejskie będą 

wywierały presję na budżety za pośrednictwem europejskiego semestru i strategii 

politycznych na rzecz integracji migrantów; uważa, że państwa członkowskie nie będą 

w stanie w pełni zintegrować społecznie migrantów, jeżeli nie są nawet w stanie 

zapewnić wolności, bezpieczeństwa, zatrudnienia i dobrobytu własnym obywatelom;  
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14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji, a także rządom państw członkowskich. 

Or. fr 

 

 


