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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wzywa do ciągłego doskonalenia polityk UE i państw członkowskich w zakresie 
kształcenia, szkolenia i umiejętności w celu zapewnienia doskonałej jakości edukacji i 
uczenia się przez całe życie, do których wszyscy mają dostęp i które uwzględniają w 
szczególności rosnący niedobór umiejętności, w tym umiejętności cyfrowych i 
umiejętności niezbędnych w cyfrowej przyszłości, oraz potrzebę zrozumienia i 
ukształtowania realiów gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego oraz 
przygotowania się na wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy i sferę publiczną w 
przyszłości; podkreśla, że polityki te powinny propagować rozwój osobisty i społeczny 
oraz nowe przyszłościowe możliwości zawodowe, przy jednoczesnym poszanowaniu 
między innymi celów transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonej 
gospodarki niskoemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu; wzywa państwa 
członkowskie do przyspieszenia wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów;

2. zwraca uwagę, że niekorzystna sytuacja społeczna często przesądza o słabych wynikach 
w nauce i odwrotnie; zauważa, że stosownie finansowane, wysokiej jakości 
integracyjne systemy kształcenia i uczenia się przez całe życie mogą przyczynić się do 
przerwania tego błędnego koła oraz sprzyjać włączeniu społecznemu i równości szans; 
wspiera plany urzeczywistnienia europejskiego obszaru edukacji w możliwej do 
przewidzenia przyszłości, z położeniem szczególnego nacisku na wzajemne uznawanie 
dokumentów potwierdzających wykształcenie w celu zapewnienia powszechnego 
dostępu do wysokiej jakości kształcenia odpowiadającego wyzwaniom przyszłości; 
wzywa Komisję do udzielenia pomocy państwom członkowskim w zreformowaniu i 
modernizacji ich systemów edukacji, w tym cyfrowego uczenia się i wysokiej jakości 
nauczania, oraz do wspierania wymiany najlepszych praktyk w ramach programu 
Erasmus+;

3. twierdzi, że wysokiej jakości powszechnie dostępna i integracyjna wczesna edukacja i 
opieka nad dzieckiem wywiera pozytywny wpływ na wszystkie dzieci, a tym bardziej 
na dzieci należące do mniej uprzywilejowanych środowisk społeczno-ekonomicznych i 
dzieci mające szczególne potrzeby, co przyczynia się do zmniejszenia nierówności 
społecznych i wspierania integracji społecznej; podkreśla, że wczesna edukacja i opieka 
nad dzieckiem ma kluczowe znaczenie dla rozwoju, uczenia się i samopoczucia dziecka 
w perspektywie krótkoterminowej oraz tworzy fundamenty lepszego życia, włączenia 
społecznego i zdolności do zatrudnienia w perspektywie długoterminowej; wspiera 
zatem starania na rzecz ustanowienia europejskiej gwarancji dla dzieci, z 
uwzględnieniem wyników studium wykonalności i przy poszanowaniu zasady 
pomocniczości;

4. wzywa państwa członkowskie do zwiększenia inwestycji w edukację i szkolenia, 
ponieważ inwestycje strukturalne w kapitał ludzki, z położeniem szczególnego nacisku 
na młodych ludzi i osoby o mniejszych szansach, ma kluczowe znaczenie dla 
pobudzania opartego na wiedzy, zrównoważonego, jakościowego i sprzyjającego 
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włączeniu wzrostu w kontekście zwiększających się niedoborów umiejętności, 
zwłaszcza w dziedzinach STEM, i niedopasowania umiejętności w zmieniającym się 
świecie pracy, w szczególności w dobie cyfryzacji; podkreśla znaczenie kształcenia w 
zakresie przedsiębiorczości i ochrony środowiska od najmłodszych lat dla 
motywowania młodych ludzi do podejmowania decyzji o zakładaniu firm i uważa, że 
należy zintensyfikować wysiłki na rzecz zainteresowania dziewcząt przedmiotami 
STEM; podkreśla, że umiejętności cyfrowe i umiejętności korzystania z mediów 
powinny stanowić zasadniczą część polityki edukacyjnej i powinny obejmować, między 
innymi, cyberbezpieczeństwo, higienę cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialność w 
cyberprzestrzeni oraz ochronę danych;

5. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zintensyfikowania działań na rzecz 
propagowania wysokiej jakości praktyk zawodowych w UE oraz zbadania sposobów 
stworzenia unijnego regulaminu praktyk zawodowych;

6. jest zdania, że europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne odgrywają kluczową 
rolę w poprawie dostępu do materiałów edukacyjnych i informacji oraz aktywnym 
włączaniu młodych ludzi, w szczególności tych mieszkających na obszarach wiejskich i 
w regionach oddalonych albo na obszarach ze zmniejszającą się liczbą ludności, a także 
osób wywodzących się ze środowisk migracyjnych; zauważa w tym kontekście, że 
innowacyjne techniki nauczania i uczenia się w połączeniu z dostępem do cyfrowych 
źródeł informacji mogą odgrywać dużą rolę;

7. zwraca uwagę, że w 2018 r. w UE 16,5 % osób w wieku 20–34 lata – co szósta młoda 
osoba – nie pracowało ani nie uczyło i nie kształciło się (NEET) oraz że odsetek osób 
przedwcześnie kończących naukę wyniósł 10,6 %; uznaje, że wartości te są tak niskie, 
jak były w pierwszym kwartale 2008 r., i najniższe, od kiedy zaczęto gromadzić tego 
rodzaju dane w pierwszym kwartale 2006 r.; wzywa jednak Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz ograniczenia zjawiska 
przedwczesnego kończenia nauki i zmniejszenia odsetka młodych osób NEET, 
zwłaszcza wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, do poprawy 
wyników kształcenia, z uwzględnieniem dysproporcji regionalnych i demograficznych, 
do wdrożenia kompleksowych strategii zapobiegawczych i włączenia osób 
przedwcześnie kończących naukę do edukacji i szkolenia; 

8. wzywa państwa członkowskie do wsparcia dalszej współpracy między placówkami 
oświatowymi i przedsiębiorstwami w celu wspierania niskoemisyjnych gospodarek 
lokalnych i regionalnych oraz rozwiązania obecnego i przyszłego problemu 
niedopasowania umiejętności, w tym poprzez promowanie umiejętności technicznych, 
cyfrowych i w zakresie przedsiębiorczości, a także szkolenia zawodowego i programów 
podwójnego kształcenia i szkolenia, oraz do wdrożenia skutecznych i kompleksowych 
metod wzajemnego uznawania i walidacji umiejętności, dyplomów i kwalifikacji, a 
także uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; podkreśla, że europejskie uczelnie 
mogłyby stać się centrami doskonałości i innowacji, jeżeli inicjatywa dotycząca 
europejskich szkół wyższych zostanie skutecznie wdrożona; przypomina, że do 
wdrożenia inicjatywy wymagane jest znaczne wsparcie finansowe i przypomina w 
związku z tym swoje wezwanie do potrojenia budżetu programu Erasmus+ na lata 
2021–2027;
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9. apeluje o zwiększenie jakości i skuteczności systemów kształcenia i szkolenia, a także 
dostępu do nich, wzmocnienie kompleksowego uczenia się przez całe życie i 
doskonalenie umiejętności i zmiany kwalifikacji, zwłaszcza osób z niższym 
wykształceniem, w szczególności dorosłych i młodych dorosłych i innych grup w 
niekorzystnym położeniu, w tym Romów i osób wywodzących się ze środowisk 
migracyjnych; podkreśla potrzebę, by systemy edukacyjne promowały zdrowe nawyki, 
w szczególności uprawianie sportu, co znacznie sprzyja włączeniu społecznemu i 
integracji, oraz ponownie wyraża poparcie dla edukacji obywatelskiej w szkołach jako 
kluczowego filaru europejskiej demokracji; podkreśla, że kształcenie dorosłych, 
szkolenie zawodowe i uczenie się przez całe życie wywierają pozytywny wpływ na 
jednostki, gospodarkę i społeczeństwo; 

10. uważa, że skuteczne zarządzanie i odpowiednie finansowanie wszystkich struktur 
kształcenia, nowoczesne i wysokiej jakości zasoby edukacyjne i nauczanie, 
zmotywowani i kompetentni nauczyciele z atrakcyjnymi pensjami i wyższym 
poziomem uznania społecznego oraz uczenie się przez całe życie mają kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia równości, różnorodności i doskonałości w dziedzinie 
edukacji; podkreśla w tym kontekście potrzebę dążenia do osiągnięcia równowagi płci 
w nauczaniu oraz potrzebę przyciągania do zawodu nauczyciela większej liczby 
zmotywowanych kandydatów posiadających solidne wykształcenie lub doświadczenie 
zawodowe i kompetencje pedagogiczne; wzywa do ciągłego oraz wysokiej jakości 
szkolenia i wprowadzenia systemów wsparcia dla nauczycieli i szkolących; 

11. uważa, że w dzisiejszym świecie, w którym jest coraz więcej wzajemnych powiązań i 
zależności, biegła znajomość innych języków jest bardzo ważną umiejętnością, która 
umożliwia ludziom funkcjonowanie w tym świecie w bardziej bezpośredni i znaczący 
sposób, jednocześnie lepiej przygotowując ich do konkurowania i odnoszenia sukcesów 
w globalnym społeczeństwie i globalnej gospodarce; w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do wdrożenia ich celu, zgodnie z którym wszyscy obywatele powinni 
uczyć się przynajmniej dwóch języków obcych oraz powinni zaczynać naukę języków 
obcych w bardzo młodym wieku, jak określono w konkluzjach Rady z grudnia 2017 r.
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