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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie kluczowych 
kompetencji w uczeniu się przez całe życie. 

Wszyscy obywatele muszą mieć dostęp do edukacji. Nikt nie powinien być narażony na 
dyskryminację z powodu płci, wieku, sytuacji finansowej, narodowości, pochodzenia 
etnicznego, zamieszkiwania w określonym regionie, języka ojczystego lub uwarunkowań 
fizycznych. Z powyższych powodów powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę na kobiety w 
średnim wieku i nastoletnich chłopców. Poziom wiedzy, wykształcenie oraz uczenie się przez 
całe życie są związane z pozycją danej osoby na rynku pracy. Braki w wykształceniu - jak 
również bezrobocie - wśród kobiet w średnim wieku i powyżej są problemem szczególnie w 
nowych państwach członkowskich. Sprawozdawca odnotowała fakt, że coraz więcej 
chłopców w Europie rezygnuje z dalszego kształcenia się po ukończeniu obowiązkowej 
szkoły podstawowej. Musimy zachęcać chłopców do kontynuowania kształcenia się w 
szkołach średnich lub zawodowych w celu zdobycia zawodu. Równocześnie musimy upewnić 
się, że dziewczęta mają takie same możliwości kształcenia się na wszystkich poziomach, od 
szkoły podstawowej po studia uniwersyteckie, a także w miejscu pracy. Sprawozdawca 
pragnie podkreślić, że zaproponowana przez Komisję Europejską lista kluczowych 
kompetencji powinna być postrzegana jako zespół umiejętności, do uzyskania których ludzie 
powinni dążyć w ciągu swojego życia. Ważne jest również uświadomienie sobie i przyznanie, 
że ludzie są różni i posiadają różnorodne uzdolnienia i talenty. Sprawozdawca chce także 
podkreślić, że najlepszą zachętą do kształcenia się jest zdobycie zatrudnienia. Wskaźnik 
bezrobocia jest wciąż bardzo wysoki w niektórych państwach członkowskich, a wykształcenie 
uniwersyteckie nie stanowi gwarancji zatrudnienia.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 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 4

(4) W zakresie poprawy sytuacji Wspólnoty 
w dziedzinie zatrudnienia, na szczytach 
Rady Europejskiej w marcu 2003 r. i 
grudniu 2003 r. podkreślono potrzebę 
rozwinięcia uczenia się przez całe życie przy 
zwróceniu szczególnej uwagi na środki 
czynne i zapobiegawcze w odniesieniu do 

(4) W zakresie poprawy sytuacji Wspólnoty 
w dziedzinie zatrudnienia i w odniesieniu do 
ustanowionego w Strategii Lizbońskiej celu 
osiągnięcia średniego poziomu 
zatrudnienia ogólnego w wysokości 70%, a 
wśród kobiet przynajmniej 60%, na 
szczytach Rady Europejskiej w marcu 2003 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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osób bezrobotnych i nieaktywnych.
Podstawą było w tym przypadku 
sprawozdanie grupy specjalnej ds. 
zatrudnienia, w którym podkreślono, jak 
potrzebna jest ludziom umiejętność 
przystosowywania się do zmian, jak istotne 
jest włączanie ludzi w rynek pracy i jak dużą 
rolę ma do odegrania uczenie się przez całe 
życie.

r. i grudniu 2003 r. okazano znaczną 
determinację odnośnie równości płci i 
pełnego zagwarantowania równych szans 
oraz podkreślono potrzebę rozwinięcia 
uczenia się przez całe życie przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na środki czynne 
i zapobiegawcze w odniesieniu do osób 
bezrobotnych i nieaktywnych. Podstawą 
było w tym przypadku sprawozdanie grupy 
specjalnej ds. zatrudnienia, w którym 
podkreślono, jak potrzebna jest ludziom 
umiejętność przystosowywania się do 
zmian, jak istotne jest włączanie ludzi w 
rynek pracy i jak dużą rolę ma do odegrania 
uczenie się przez całe życie.

Poprawka 2
Artykuł 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 środki rozwijania kluczowych 
kompetencji na poziomie dającym im 
odpowiednie przygotowanie do dorosłego 
życia oraz stanowiącym podstawę dalszego 
uczenia się i funkcjonowania zawodowego; 
wzmocnienie wkładu kształcenia 
ustawicznego w samorealizację, spójność 
społeczną, aktywną obywatelskość oraz 
równość kobiet i mężczyzn poprzez 
eliminowanie stereotypów społecznych 
związanych z płcią;

Poprawka 3
Artykuł 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; promowanie różnorodności 
wyborów zawodowych wśród młodych 
kobiet przy jednoczesnym zwróceniu uwagi 
na niewielki procent studentek na 
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wydziałach nauk przyrodniczych, w 
obszarach przemysłowych i inżynieryjnych, 
w tym w technologiach społeczeństwa 
informacyjnego, i na wiążące się z tym 
ryzyko wykluczenia kobiet z zatrudnienia w 
tych dziedzinach.

Poprawka 4
Artykuł 3

3. Zapewnienie osobom dorosłym 
możliwości rozwijania i aktualizowania 
kluczowych kompetencji przez całe życie, a 
także szczególnej koncentracji na grupach 
określonych jako priorytetowe w kontekście 
krajowym, regionalnym i/lub lokalnym;

3. Zapewnienie osobom dorosłym 
możliwości rozwijania i aktualizowania 
kluczowych kompetencji przez całe życie, a 
także szczególnej koncentracji na grupach 
określonych jako priorytetowe w kontekście 
krajowym, regionalnym i/lub lokalnym; 
promowanie równości między kobietami i 
mężczyznami poprzez ułatwianie kobietom 
dostępu do uczenia się przez całe życie oraz 
zwiększanie ich udziału w rynku pracy;

Poprawka 5
Artykuł 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 się, w sposób 
uwzględniający różnorodne potrzeby osób 
dorosłych; zagwarantowanie, że idee 
związane z równouprawnieniem płci są 
wdrażane we wszystkich sektorach edukacji 
i szkolenia;

Poprawka 6
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 

Kompetencje są zdefiniowane w niniejszym 
dokumencie jako połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw odpowiednich do 
kontekstu. Kluczowe kompetencje to te, 
których wszystkie osoby potrzebują do 
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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.

samorealizacji i rozwoju osobistego, 
przyjmowania aktywnej postawy 
obywatelskiej, osiągania integracji 
społecznej i zatrudnienia. Kluczowe 
kompetencje powinny być postrzegane jako 
wytyczne dla umiejętności niezbędnych w 
dzisiejszym społeczeństwie. Osiągnięcie 
doskonałości w każdej z wymienionych 
umiejętności nie jest możliwe z końcem 
wstępnej edukacji. Natomiast młodzi ludzie 
powinni zdobyć podstawy tych umiejętności 
i potem rozwijać je, utrzymywać i 
aktualizować w toku uczenia się przez całe 
życie. Ważne jest również uświadomienie 
sobie i poszanowanie różnorodności ludzi 
oraz ich talentów i uzdolnień.

Uzasadnienie

Kompetencje są jednocześnie ambitne i szerokie, jak tego wymaga się od każdej młodej osoby. 
Celem powinno być uczenie się i rozwój przez całe życie.

Poprawka 7
Załącznik, Kluczowe kompetencje, punkt 6 część A ustęp 2

Zasadniczym elementem tej kompetencji są 
umiejętności konstruktywnego 
porozumiewania się w różnych 
środowiskach, wyrażania i rozumienia 
różnych punktów widzenia, negocjowania z 
umiejętnością tworzenia klimatu zaufania, a 
także zdolność do empatii. Osoby powinny 
być w stanie radzić sobie ze stresem i 
frustracją, wyrażać je w konstruktywny 
sposób, a także dokonywać rozróżnienia na 
sfery osobistą i zawodową.

Zasadniczym elementem tej kompetencji są 
umiejętności konstruktywnego 
porozumiewania się w różnych 
środowiskach, bycia tolerancyjnym,
wyrażania i rozumienia różnych punktów 
widzenia, negocjowania z umiejętnością 
tworzenia klimatu zaufania, a także zdolność 
do empatii. Osoby powinny być w stanie 
radzić sobie ze stresem i frustracją, wyrażać 
je w konstruktywny sposób, a także 
dokonywać rozróżnienia na sfery osobistą i 
zawodową. 

Uzasadnienie

Jeśli chodzi o kompetencje o charakterze interpersonalnym, interkulturalnym, społecznym i 
obywatelskim oraz nabywanie ich, to tolerancja jest jedną z najważniejszych takich cech. 
Znacznie ważniejsze niż szerokie zrozumienie jest tolerancyjne zachowanie wobec obydwu 
płci, jak również wobec różnorodnych kulturowych, seksualnych, religijnych oraz etnicznych 
ugrupowań.


