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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja Europejska proponuje europejskie ramy referencyjne kluczowych kompetencji oraz 
wyjaśnia, w jaki sposób można zagwarantować wszystkim obywatelom UE dostęp do tych 
kompetencji poprzez uczenie się przez całe życie – przede wszystkim w odniesieniu do 
nabywania podstawowych umiejętności i zapewniania ich aktualności.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przyjmuje tę inicjatywę z zadowoleniem. W obliczu 
postępującej globalizacji rynków i przejścia do modelu gospodarek i społeczeństw opartych 
na wiedzy dążenie do wzmocnienia kluczowych kompetencji ma szczególne znaczenie. 
Należy wzmocnić i zabezpieczyć międzynarodową konkurencyjność europejskich 
pracowników.

W tym kontekście należy zrealizować następujące cele:

• Należy zbadać i określić kluczowe kompetencje.

• Należy wesprzeć starania państw członkowskich, aby młodzież i dorośli mogli posiadać 
wystarczające kluczowe kompetencje oraz je rozwijać.

• Europejskie ramy referencyjne powinny być dostępne dla twórców polityki, instytucji 
edukacyjnych, pracodawców oraz osób uczących się. Dzięki temu stworzona zostanie 
podstawa do dalszych działań na poziomie Wspólnoty.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera podział kluczowych kompetencji, którego 
dokonała Komisja, oraz ich definicje. Europejskie ramy referencyjne obejmują osiem 
kluczowych kompetencji: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się 
w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
techniczne; 4. kompetencje informatyczne; 5. zdolność uczenia się; 6. kompetencje 
interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie; 7. 
przedsiębiorczość; 8. ekspresja kulturalna.

Sprawozdawca odnosi się jednak krytycznie do następujących kwestii:

• Nie uwzględniono osób najmniej uprzywilejowanych. Ze względu na brak 
podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji osoby te często nie są w stanie 
samodzielnie przyswoić nowej wiedzy. Państwa członkowskie powinny przedstawić 
najmniej uprzywilejowanym grupom dopasowaną do nich ofertę, która pozwoli nie 
tylko na uzupełnienie braków wiedzy, ale także na przekazanie w sposób celowy 
kluczowych kompetencji. Nabycie kluczowych kompetencji ma dla sukcesu 
zawodowego osób najmniej uprzywilejowanych największe znaczenie.

• Młodzi migranci powinni w szczególności otrzymać silniejsze wsparcie. Ich frustracja, 
która przejawia się również w przemocy, ma między innymi jeden ważny powód: 
młodzież nie może skutecznie uczestniczyć w kształceniu szkolnym i zawodowym ze 
względu na brak podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji. Prowadzi to 
często do braku pewności siebie, bezrobocia i braku perspektyw.
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• Rodzice, osoby odpowiedzialne za edukację oraz opinia publiczna nie otrzymali 
instrumentów pozwalających na identyfikację skutecznych instytucji oferujących 
edukację. Ranking instytucji oferujących edukację (w szczególności szkół) cieszy się w 
państwach członkowskich rosnącym zainteresowaniem. Regionalne rankingi, które 
odnoszą się szczególnie do przekazywania kluczowych kompetencji, mogłyby trwale 
przyczynić się do poprawy poziomu kształcenia w państwach członkowskich i w UE.

• Zaangażowanie publicznych i prywatnych instytucji oferujących edukację w 
nabywanie, utrzymanie i rozwój kluczowych kompetencji nie odniesie sukcesu, jeżeli 
grupa docelowa nie będzie miała świadomości własnej odpowiedzialności.

• Zalecenie nakłada obowiązek sporządzenia sprawozdania po czterech latach od jego 
przyjęcia. Okres ten wydaje się sprawozdawcy zbyt długi, aby szybko i właściwie do 
aktualnej sytuacji reagować na wyzwania i wymogi gwałtownie zmieniającego się 
świata edukacji i pracy.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 13

(13) Celem niniejszego Zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju edukacji o 
wysokiej jakości, poprzez wspieranie i 
uzupełnianie działań Państw Członkowskich
w tworzeniu systemów wstępnej edukacji i 
szkolenia zapewniających wszystkim 
młodym ludziom środki do rozwinięcia 
kluczowych kompetencji na poziomie 
przygotowującym ich do dalszej nauki oraz 
dorosłego życia, a także zapewniających 
dorosłym możliwość rozwijania i 
aktualizowania zdobytych kluczowych 
kompetencji poprzez korzystanie ze spójnej i 
kompleksowej oferty nauczania przez całe 
życie. Zawiera ono wspólne europejskie 
ramy referencyjne kluczowych kompetencji, 

(13) Celem niniejszego zalecenia jest 
przyczynienie się do rozwoju 
perspektywicznej edukacji o wysokiej 
jakości, poprzez wspieranie i uzupełnianie 
działań państw członkowskich w tworzeniu 
systemów wstępnej edukacji i szkolenia 
zapewniających wszystkim młodym ludziom 
środki do rozwinięcia kluczowych 
kompetencji na poziomie przygotowującym 
ich do dalszej nauki oraz dorosłego życia, a 
także zapewniających dorosłym możliwość 
rozwijania i aktualizowania zdobytych 
kluczowych kompetencji poprzez 
korzystanie ze spójnej i kompleksowej 
oferty nauczania przez całe życie. Zawiera 
ono wspólne europejskie ramy referencyjne 

  
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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przeznaczone dla twórców polityki, 
instytucji oferujących edukację i szkolenia, 
pracodawców oraz samych osób uczących 
się, mające ułatwić reformy krajowe oraz 
wymianę informacji między Państwami 
Członkowskimi a Komisją w ramach 
programu roboczego „Edukacja i Szkolenia 
2010” w celu osiągnięcia uzgodnionych 
europejskich poziomów referencyjnych.
Ponadto zalecenie stanowi wsparcie dla 
innych powiązanych polityk, np. w 
dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych 
oraz innych polityk dotyczących spraw 
młodzieży.

kluczowych kompetencji, przeznaczone dla 
twórców polityki, instytucji oferujących 
edukację i szkolenia, pracodawców oraz 
samych osób uczących się, mające ułatwić 
reformy krajowe oraz wymianę informacji 
między państwami członkowskimi a Komisją 
w ramach programu roboczego „Edukacja i 
Szkolenia 2010” w celu osiągnięcia 
uzgodnionych europejskich poziomów 
referencyjnych. Ponadto zalecenie stanowi 
wsparcie dla innych powiązanych polityk, 
np. w dziedzinie zatrudnienia i spraw 
społecznych oraz innych polityk 
dotyczących spraw młodzieży.

Poprawka 2
Zalecenie 1

1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom środki rozwijania kluczowych 
kompetencji na poziomie dającym im 
odpowiednie przygotowanie do dorosłego 
życia oraz stanowiącym podstawę dalszego 
uczenia się i funkcjonowania zawodowego;

1. Zapewnienie, że wstępna edukacja i 
szkolenie oferuje wszystkim młodym 
ludziom, również migrantom, środki 
rozwijania kluczowych kompetencji
potrzebnych im w dorosłym i zawodowym 
życiu oraz stanowiących właściwą podstawę 
dalszego uczenia się;

Poprawka 3
Zalecenie 2

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego;

2. Zapewnienie właściwej oferty dla tych 
młodych ludzi, którzy z powodu trudności 
edukacyjnych wynikających z okoliczności 
osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych potrzebują szczególnego 
wsparcia dla realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego. Dotyczy to przede wszystkim 
części młodych migrantów, którzy nie 
posiadają podstawowych umiejętności i 
kluczowych kompetencji koniecznych do 
skutecznego uczestniczenia w szkoleniach i 
dalszym kształceniu i których frustracja 
przeradza się w przemoc;



PE 370.195v01-00 6/9 PA\604004PL.doc

PL

Poprawka 4
Zalecenie 4

4. Zapewnienie istnienia odpowiedniej 
infrastruktury dla kontynuowania edukacji 
i szkoleń przez osoby dorosłe, w tym 
obecności nauczycieli i osób szkolących, 
środków zapewniających dostęp oraz 
wsparcia dla osób uczących, w sposób 
uwzględniający różnorodne potrzeby osób 
dorosłych;

4. Zapewnienie istnienia odpowiedniej 
infrastruktury dla kontynuowania edukacji 
i szkoleń przez osoby dorosłe, w tym 
obecności nauczycieli i osób szkolących, 
środków zapewniających dostęp oraz 
wsparcia dla osób uczących, w sposób 
uwzględniający różnorodne potrzeby
i kompetencje osób dorosłych;

Poprawka 5
Zalecenie 4 a (nowe)

4a. Zapewnienie, że wszelkie kroki i 
stwarzane możliwości w zakresie edukacji i 
szkoleń uwzględnią w szczególności 
potrzeby osób najmniej uprzywilejowanych 
– niepełnosprawnych, osób pozostających 
przez dłuższy czas bez zatrudnienia, osób 
starszych, kobiet, osób porzucających 
naukę szkolną oraz osób posiadających 
niskie umiejętności podstawowe;

Poprawka 6
Zalecenie 4 b (nowe)

4b. Zapewnienie, oprócz środków 
publicznej i niezależnej edukacji oraz 
kształcenia zawodowego, wzrostu 
świadomości zainteresowanych obywateli w 
zakresie własnej odpowiedzialności za 
nabywanie, utrzymanie i rozwój swoich 
kompetencji;

Poprawka 7
Zalecenie 5

5. Zapewnienie spójności oferty edukacyjnej 
i szkoleniowej przeznaczonej dla osób 
dorosłych dla poszczególnych obywateli 
poprzez ścisłe powiązanie z politykami

5. Zapewnienie spójności oferty edukacyjnej 
i oferty szkoleń zawodowych przeznaczonej 
dla osób dorosłych dla poszczególnych 
obywateli poprzez ścisłe powiązanie z 
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zatrudnienia, politykami społecznymi i 
innymi politykami dotyczącymi młodzieży, 
a także poprzez współpracę z partnerami 
społecznymi i innymi zaangażowanymi 
stronami;

polityką zatrudnienia i polityką społeczną, 
a także poprzez współpracę z partnerami 
społecznymi i innymi zaangażowanymi 
stronami;

Poprawka 8
Zalecenie 6 a (nowe)

6a. Wprowadzenie rankingów 
regionalnych, dostarczających informacji o 
tym, jakie sukcesy odnoszą instytucje 
oferujące edukację w danym regionie w 
przekazywaniu kluczowych kompetencji.

Poprawka 9
Działanie 1

1. Pomoc w działaniach Państw 
Członkowskich na rzecz rozwijania ich 
systemów edukacji i szkolenia oraz na rzecz 
wdrożenia niniejszego zalecenia, m. in. 
poprzez wykorzystanie dokumentu 
„Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez 
całe życie – Europejskie ramy referencyjne” 
jako punktu odniesienia dla ułatwienia 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a 
także poprzez śledzenie rozwoju i
informowanie o postępach w dwuletnich 
sprawozdaniach na temat programu 
roboczego „Edukacja i Szkolenia 2010”;

1. Pomoc w działaniach państw 
członkowskich na rzecz rozwijania ich 
systemów edukacji i szkolenia oraz na rzecz 
wdrożenia niniejszego zalecenia, m. in. 
poprzez wykorzystanie dokumentu 
„Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez 
całe życie – Europejskie ramy referencyjne” 
jako punktu odniesienia dla ułatwienia 
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a 
także poprzez śledzenie rozwoju,
informowanie o postępach oraz odkrywanie 
ewentualnych niezgodności w dwuletnich 
sprawozdaniach na temat programu 
roboczego „Edukacja i Szkolenia 2010”;

Poprawka 10
Działanie 4

4. Przeanalizowanie skutków 
wykorzystywania dokumentu „Kluczowe 
kompetencje w uczeniu się przez całe życie 
– Europejskie ramy referencyjne” w 
ramach programu roboczego „Edukacja i 
Szkolenia 2010” oraz sporządzenie, po 
upływie czterech lat od przyjęcia 

4. Uzyskanie informacji po upływie 
czterech lat od przyjęcia niniejszego 
zalecenia przez państwa członkowskie, w 
jakim zakresie wprowadziły one w życie 
niniejsze zalecenie oraz czy wskutek tego 
zmniejszyła się liczba obywateli 
nieposiadających koniecznych 
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niniejszego zalecenia, sprawozdania do 
Parlamentu Europejskiego i Rady na temat 
uzyskanych doświadczeń oraz konsekwencji 
na przyszłość.

podstawowych umiejętności i kluczowych 
kompetencji, a także przedstawienie 
wyników Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie.

Poprawka 11
Załącznik, wstęp, ustęp 1

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Na końcu 
wstępnej edukacji i szkolenia młodzi ludzie 
powinni posiadać kluczowe kompetencje w 
stopniu przygotowującym ich do dorosłego 
życia; kluczowe kompetencje powinny być 
dalej rozwijane, utrzymywane i 
aktualizowane w toku uczenia się przez całe 
życie.

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Na końcu 
wstępnej edukacji i szkolenia młodzi ludzie 
powinni posiadać kluczowe kompetencje w 
stopniu przygotowującym ich do dorosłego 
i zawodowego życia; kluczowe kompetencje 
powinny być dalej rozwijane, utrzymywane i 
aktualizowane w toku uczenia się przez całe 
życie.

Poprawka 12
Załącznik, wstęp, ustęp 2

Zakresy wielu spośród tych kompetencji 
częściowo się pokrywają i są powiązane:
aspekty niezbędne w jednej dziedzinie 
wspierają kompetencje w innej. Dobre 
opanowanie podstawowych umiejętności 
językowych, czytania, pisania, liczenia i 
umiejętności informatycznych jest 
niezbędną podstawą uczenia się; zdolność 
uczenia się sprzyja wszelkim innym 
działaniom kształceniowym. Niektóre 
zagadnienia mają zastosowanie we 
wszystkich elementach Ram – krytyczne 
myślenie, twórczość, podejmowanie 
inicjatyw, rozwiązywanie problemów, ocena 
ryzyka i konstruktywne kierowanie 
emocjami są istotne we wszystkich ośmiu 

Zakresy wielu spośród tych kompetencji 
częściowo się pokrywają i są powiązane:
ważne aspekty niezbędne w jednej 
dziedzinie wspierają kompetencje w innej.
Dobre opanowanie najważniejszych
podstawowych umiejętności: językowych, 
czytania, pisania, liczenia i umiejętności 
informatycznych jest niezbędną podstawą 
uczenia się; zdolność uczenia się sprzyja 
wszelkim innym działaniom 
kształceniowym. Niektóre zagadnienia mają 
zastosowanie we wszystkich elementach 
ram – krytyczne myślenie, kreatywność, 
podejmowanie inicjatyw, rozwiązywanie 
problemów, ocena ryzyka, podejmowanie 
decyzji, gotowość do podejmowania decyzji
i konstruktywne kierowanie emocjami są 
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kompetencjach. istotne we wszystkich ośmiu kompetencjach.

Poprawka 13
Załącznik, tytuł 8 ustęp 2

Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, 
jak i ekspresję: wyrażanie siebie poprzez 
różnorodne środki z wykorzystaniem 
wrodzonych umiejętności jednostki oraz 
wrażliwość i przyjemność z odbioru dzieł 
sztuki i widowisk. Umiejętności obejmują 
również zdolność do odniesienia własnych 
punktów widzenia w zakresie twórczości i 
ekspresji do opinii innych oraz 
rozpoznawania i wykorzystywania szans 
ekonomicznych w działalności kulturalnej.

Umiejętności obejmują zarówno wrażliwość, 
jak i ekspresję artystyczną: wyrażanie siebie 
poprzez różnorodne środki przekazu z 
wykorzystaniem wrodzonych umiejętności 
jednostki oraz wrażliwość i przyjemność z 
odbioru dzieł sztuki i widowisk.
Umiejętności obejmują również zdolność do 
odniesienia własnych punktów widzenia w 
zakresie twórczości i ekspresji do opinii 
innych oraz rozpoznawania i 
wykorzystywania szans społecznych i 
ekonomicznych w działalności kulturalnej.


