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KRÓTKIE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji dotyczącą ustanowienia 
zintegrowanego programu działań w zakresie kształcenia ustawicznego łączącego wszystkie 
istniejące programy w celu rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, umożliwiającego 
osiągnięcie celów z Lizbony. Główne wyzwania stojące przed systemem edukacyjnym są 
następujące: zmiany demograficzne, starzenie się populacji aktywnej zawodowo, jednoczesne 
wysiłki w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia.

Pozycja kobiet na rynku pracy jest związana z pozycją kobiet w systemie edukacji i 
kształcenia. Ciągle istniejące zasadnicze różnice na rynku pracy między mężczyznami i 
kobietami - takie jak rozbieżności płacowe, są często wynikiem istniejących nierówności w 
systemie edukacji i kształcenia w Europie. Utworzono ponad 60% nowych stanowisk pracy 
między 1995-2000 w sektorze high-tech. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w 
obszarach badań i technologii, które odgrywają ważna rolę w tworzeniu dynamicznej, opartej 
na wiedzy gospodarki zgodnie z celami lizbońskimi. Należy rozwinąć strategie w celu 
zapewnienia wzrostu uczestnictwa i obecności kobiet na wszystkich poziomach edukacji w 
tych obszarach. W celu znalezienia sprawnych środków dla stworzenia równych szans dla 
kobiet i mężczyzn w systemie edukacji i kształcenia w Europie należy prowadzić statystykę i 
utrzymać podział płci na polach naukowych takich jak fundusze badawcze lub reprezentacja 
kobiet na uniwersytetach i w ośrodkach badawczych.

Równy dostęp do edukacji

Edukacja i kształcenie dotykają bezpośrednio obywateli, a dla wielu uczestników programów 
jest to pierwszy kontakt z Unią Europejską, Państwem Członkowskim lub państwem 
kandydującym. Wyjazd za granicę na studia lub dokształcanie się stanowi doskonałą 
sposobność poznania innego języka i kultury, ponadto programy pozwalają na zrozumienie 
różnorodności Unii Europejskiej i jej sąsiadów.  Jednak program w dziedzinach edukacji i 
kształcenia ustawicznego łączący wszystkie istniejące programy jest ważny nie tylko dla 
zapewnienia wzrostu gospodarczego, ale co ważniejsze, konieczny dla integracji w ramach 
Unii Europejskiej.

Program powinien być dostępny dla wszystkich, szczególnie dla grup słabiej 
reprezentowanych w zakresie edukacji i kształcenia. Powinien on pozwolić sieciom 
krajowych agencji na wyodrębnienie grup mających szczególnie utrudniony dostęp do 
edukacji i kształcenia: uczniów o specjalnych potrzebach, niepełnosprawnych, imigrantów 
oraz osób znajdujących się poniżej progu ubóstwa. Zbyt często poziom edukacji dzieci jest 
przejmowany "w spadku" po rodzicach, a jednym z głównych założeń powinno być 
pobudzanie edukacji i kształcenia niezależnie od pochodzenia. Kluczem do integracji w 
nowym środowisku jest znajomość języka. Sprawozdawczyni pragnie zwrócić uwagę Państw 
Członkowskich na przyznanie należnej wagi powiązaniu nauki języków i integracji w nowym 
środowisku społecznym i wzywa Państwa Członkowskie w celu poprawy systemów 
kształcenia językowego dla imigrantów. 

Celem wymagającym szczególnej uwagi w Europie jest propagowanie umiejętności 
językowych. Na szczycie Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. wyznaczono cel: 
nauczanie co najmniej dwóch języków obcych najmłodszych dzieci. 

Należy wesprzeć obszary geograficzne będące w gorszej sytuacji pod tym względem. 
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Powinno się wyrównać różnice poziomów regionalnych. Edukacja i kształcenie w regionach 
powinny być nakierowane na wzmocnienie i zachowanie ich cech charakterystycznych.

Elastyczne typy edukacji

Sprawozdawczyni wzywa Państwa Członkowskie do przyjrzenia się różnym, dostępnym w 
ich krajach typom edukacji w celu znalezienia takiego, który najlepiej odpowiada potrzebom 
nowoczesnego społeczeństwa. Aby stworzyć możliwości dla zapewnienia dostępu do 
edukacji dla różnych kategorii osób, należy pamiętać, że większość pracowników w 
niepełnym wymiarze czasu pracy w UE stanowią kobiety. Jest więc ważne, zwłaszcza dla 
kobiet, by miały możliwości nauki przez internet i studiowania zaocznego. 

Udział krajów trzecich

Program jest otwarty dla uczestników z krajów trzecich i sprawozdawczyni chce zwrócić 
uwagę na wagę tego aspektu dla przyszłości Unii Europejskiej. Jest to sytuacja korzystna pod 
każdym względem, kiedy kraje takie jak Turcja lub zachodnie Bałkany mogą korzystać z tego 
typu strategii przedakcesyjnej oraz istotna sposobność dla obywateli Unii Europejskiej do 
uczestniczenia w programach edukacyjno-treningowych poza UE 25. Sprawozdawczyni 
wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zapewnienia, że ww. udział krajów trzecich 
będzie utrzymany w pełnym zakresie. 

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7 a) Społeczeństwo oparte na wiedzy jest 
kluczem do wzrostu gospodarczego i 
większego poziomu zatrudnienia. Edukacja 
i kształcenie stanowią priorytety dla Unii 
Europejskiej w celu osiągnięcia celów z 
Lizbony

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 13 a (nowy)

(13 a) Dyrektywa 2002/73/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 września 
2002r. zmieniająca dyrektywę Rady 
76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w 
życie zasady równego traktowania mężczyzn 
i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, 
kształcenia i awansu zawodowego oraz 
warunków pracy *, włączająca wymagania 
dostępu do wszystkich typów i wszystkich 
poziomów poradnictwa zawodowego. 

* Dz.U. L 269 z 05.10.02, str. 15.

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia 16 a (nowy)

Ogólnym celem zintegrowanego programu 
jest wsparcie, w drodze kształcenia 
ustawicznego, rozwoju Wspólnoty jako 
społeczeństwa charakteryzującego się 
zaawansowaną wiedzą, trwałym rozwojem 
gospodarczym, większą liczbą lepszych 
miejsc pracy i większą spójnością społeczną 
przy jednoczesnej ochronie środowiska 
naturalnego dla przyszłych pokoleń. W 
szczególności ma on na celu sprzyjanie 
wymianie, współpracy i mobilności 
systemów oświatowych i szkoleniowych w 
obrębie Wspólnoty, tak by stały się wzorcem 
jakości dla świata.

(16 a) Kontynuowanie współpracy 
ponadnarodowej i wzrost mobilności na 
polu edukacji i kształcenia przyczynią się 
do poprawy  jakości edukacji i kształcenia 
w Unii Europejskiej.

Poprawka 4
?Punkt uzasadnienia 17 a (nowy)?

(17 a) Biorąc pod uwagę cele lizbońskie:
osiągnięcia powyżej 60% poziomu 
zatrudnienia kobiet do roku 2010, oraz fakt 
utrzymywania się wysokiego poziomu 
segregacji na rynku pracy, należy ułatwić 
dostęp kobiet do kształcenia ustawicznego, 
a w szczególności do szkoleń z zakresu IT, 
oraz promować uczestnictwo kobiet na 
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wszystkich poziomach edukacji i 
kształcenia.

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia 26 a (nowy)

(26 a) Szczególną uwagę należy zwrócić na 
grupy niewystarczająco reprezentowane w 
systemach edukacji i kształcenia w Europie

Poprawka 6
Art. 1 ust. 2

Ogólnym celem zintegrowanego programu 
jest wsparcie, w drodze kształcenia 
ustawicznego, rozwoju Wspólnoty jako 
społeczeństwa charakteryzującego się 
zaawansowaną wiedzą, trwałym rozwojem 
gospodarczym, większą liczbą lepszych 
miejsc pracy i większą spójnością społeczną 
przy jednoczesnej ochronie środowiska 
naturalnego dla przyszłych pokoleń. W 
szczególności ma on na celu sprzyjanie 
wymianie, współpracy i mobilności 
systemów oświatowych i szkoleniowych w 
obrębie Wspólnoty, tak by stały się wzorcem 
jakości dla świata.

Ogólnym celem zintegrowanego programu 
jest wsparcie, w drodze kształcenia 
ustawicznego, rozwoju Wspólnoty jako 
społeczeństwa charakteryzującego się 
zaawansowaną wiedzą, trwałym rozwojem 
gospodarczym, większą liczbą lepszych 
miejsc pracy i większą spójnością społeczną, 
szczególnie zwracając uwagę na integrację 
na wszystkich poziomach edukacji i 
kształcenia w perspektywie równości płci,  
przy jednoczesnej ochronie środowiska 
naturalnego dla przyszłych pokoleń. W 
szczególności ma on na celu sprzyjanie 
wymianie, współpracy i mobilności 
systemów oświatowych i szkoleniowych w 
obrębie Wspólnoty, tak by stały się wzorcem 
jakości dla świata.

Poprawka 7
Art. 1 ust. 3 lit. c a)

(c a) zapewnienie wszystkim  dostępu do 
kształcenia ustawicznego, przy czym 
podjęcie specjalnych działań na rzecz osób 
znajdujących się w gorszym położeniu, 
takich jak samotni rodzice, imigranci, 
kobiety i mężczyźni przebywający w 
oddalonych obszarach lub w biedzie

Poprawka 8
Art. 1 ust. 3 lit. e)
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e) przyczynianie się do zwiększonego 
uczestnictwa osób w każdym wieku w 
kształceniu ustawicznym,

e) przyczynianie się do zwiększonego 
uczestnictwa osób w każdym wieku w 
kształceniu ustawicznym oraz zwrócenia 
specjalnej uwagi na grupy niewystarczająco 
reprezentowane w systemach edukacji i 
szkolenia w Europie

Poprawka 9
Art. 1 ust. 3 lit. f)

f) propagowanie nauki języków obcych i 
różnorodności językowej,

f) propagowanie nauki języków obcych i ich 
stosowania dla zapewnienia różnorodności 
językowej,

Poprawka 10
Art. 1 ust. 3 lit. i)

i) wykorzystywanie wyników, 
innowacyjnych produktów i procesów oraz 
wymianę dobrych praktyk w dziedzinach 
objętych zintegrowanym programem.

i) wykorzystywanie wyników, 
innowacyjnych produktów i procesów oraz 
wymianę dobrych praktyk w dziedzinach 
objętych zintegrowanym programem w celu 
zwiększenia jakości edukacji i kształcenia 
przez ustalenie najlepszych praktyk.

Poprawka 11
Art. 1 ust. 3 lit. i a) (nowy)

(i a) zapewnienie równości płci i pełnego 
zaangażowania zarówno mężczyzn, jak i 
kobiet we wszystkich sektorach edukacji i 
kształcenia w Europie.

Poprawka 12
Art. 6 ust. 2 lit. b) punkt vi a) (nowy)

vi a) powinny one mieć odpowiednią 
znajomość problematyki równości płci i 
podjąć odpowiednie kroki w celu jej  
stosowania w pracy,

Poprawka 13
Art. 18 punkt c)
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c) zachęcanie do nauki drugiego języka
obcego,

c) zachęcanie do nauki języków obcych,


