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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie
(COM(2005) 0548 – C6-0375/2005 – 2005/0221(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2005) 0548)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 149 ust. 4 i art. 150 ust. 4 Traktatu WE, zgodnie z 
którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0375/2005),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0000/2006),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Załącznik, wprowadzenie, nowy tekst po tytule

Ponieważ globalizacja wciąż stawia nowe 
wyzwania przed Unią Europejską, każdy 
obywatel będzie potrzebować szerokiego 
zakresu kompetencji kluczowych, 
umożliwiającego elastyczne dostosowanie 
się do szybko zmieniającego się świata, 
połączonego siecią wzajemnych powiązań.

Edukacja, odgrywająca podwójną rolę, 
zarówno społeczną, jak i ekonomiczną, 
odgrywa zasadniczą rolę w 
zagwarantowaniu, iż obywatele Europy 
zdobędą te kluczowe kompetencje, 
umożliwiające im elastyczne 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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dostosowywanie się do takich zmian.
W szczególności należy sprostać 
zróżnicowanym potrzebom osób uczących 
się poprzez zapewnienie równości i 
dostępu dla tych grup, które ze względu na 
trudności edukacyjne, spowodowane 
okolicznościami osobistymi, społecznymi, 
kulturowymi lub ekonomicznymi, 
wymagają szczególnego wsparcia w 
realizacji swojego potencjału 
edukacyjnego, na przykład osoby o 
niskich kwalifikacjach podstawowych, 
osoby wcześnie kończące edukację 
szkolną, długotrwale bezrobotni, osoby 
starsze, imigranci oraz osoby 
niepełnosprawne.

Z tego względu głównym celem 
proponowanych ram referencyjnych jest:

1) określenie i zdefiniowanie kluczowych 
kompetencji koniecznych do 
samorealizacji osobistej, aktywnego 
udziału w życiu społecznym, spójności 
społecznej i zdolności do bycia 
zatrudnionym w społeczeństwie 
opartym na wiedzy;

2) wspieranie państw członkowskich w 
doprowadzeniu do sytuacji, w której 
młodzi ludzie po zakończeniu 
wstępnej edukacji i szkoleń będą mieli 
nabyte kluczowe kompetencje w 
stopniu przygotowującym ich do 
dorosłego życia, a dorośli będą mieli 
możliwość rozwijania tych 
kompetencji i zapewniania ich 
dostosowania do bieżącej sytuacji 
przez całe życie;

3) dostarczenie twórcom polityki, 
instytucjom edukacyjnym, 
pracodawcom oraz osobom uczącym 
się narzędzia referencyjnego na 
poziomie europejskim, w postaci 
załączonego dokumentu: Kluczowe 
kompetencje w uczeniu się przez całe 
życie – Europejskie ramy 
referencyjne, w celu ułatwienia 
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dążenia do wspólnie uzgodnionych 
celów na szczeblu krajowym i 
europejskim;

4) zapewnienie ram do dalszych działań 
na poziomie Wspólnoty, zarówno w 
kontekście programu roboczego 
„Edukacja i szkolenia 2010”, jak i w 
ramach Programów Edukacji i 
Szkoleń Wspólnoty.

Poprawka 2
Załącznik, akapit „W niniejszych Ramach ustanowiono osiem kluczowych kompetencji”, 

punkt 7

7. Przedsiębiorczość oraz 7. Inicjatywa i przedsiębiorczość

Poprawka 3
Załącznik, akapit „W niniejszych Ramach ustanowiono osiem kluczowych kompetencji”, 

punkt 8

8. Ekspresja kulturalna. 8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

Poprawka 4
Załącznik, punkt 6 „Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz 

kompetencje obywatelskie”, tytuł „Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą 
kompetencją”, litera A

A. Dobro osobiste i społeczne wymaga 
świadomości, w jaki sposób można 
zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia 
fizycznego i psychicznego, rozumianego 
również jako zasób danej osoby i jej 
rodziny, a także wiedzy, w jaki sposób 
może się do tego przyczynić odpowiedni 
styl życia. Dla powodzenia w kontaktach 
interpersonalnych i uczestnictwie 
społecznym niezbędne jest rozumienie 
zasad postępowania i reguł zachowania 
ogólnie przyjętych w różnych 
społeczeństwach i środowiskach (np. w 
pracy) oraz świadomości podstawowych 
pojęć dotyczących osób, grup, organizacji 
zawodowych, równości płci, społeczeństwa 

A. Dobro osobiste i społeczne wymaga 
świadomości, w jaki sposób można 
zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia 
fizycznego i psychicznego, rozumianego 
również jako zasób danej osoby i jej 
rodziny, a także wiedzy, w jaki sposób 
może się do tego przyczynić odpowiedni
styl życia. Dla powodzenia w kontaktach 
interpersonalnych i uczestnictwie 
społecznym niezbędne jest rozumienie 
zasad postępowania i reguł zachowania 
ogólnie przyjętych w różnych 
społeczeństwach i środowiskach (np. w 
pracy). Równie ważna jest świadomość
podstawowych pojęć dotyczących osób, 
grup, organizacji zawodowych, równości 
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i kultury. Konieczne jest rozumienie 
wielokulturowych i społeczno-
ekonomicznych wymiarów społeczeństw 
europejskich, a także wzajemnego wpływu 
narodowej tożsamości kulturowej i 
tożsamości europejskiej.

płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i 
kultury. Konieczne jest rozumienie 
wielokulturowych i społeczno-
ekonomicznych wymiarów społeczeństw 
europejskich, a także wzajemnego wpływu 
narodowej tożsamości kulturowej i 
tożsamości europejskiej.

Poprawka 5
Załącznik, punkt 6 „Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz 

kompetencje obywatelskie”, tytuł „Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą 
kompetencją”, litera B

B. Kompetencje obywatelskie opierają się 
na znajomości pojęć demokracji, 
obywatelstwa i praw obywatelskich, 
łącznie z ich sformułowaniem w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej i 
międzynarodowych deklaracjach oraz ich 
stosowaniem przez różne instytucje na 
poziomach lokalnym, regionalnym, 
krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. Konieczna jest
znajomość głównych wydarzeń, tendencji 
oraz osób i podmiotów będących 
sprawcami zmian w historii i 
teraźniejszości kraju, Europy i świata, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
różnorodności Europy, a także znajomość
celów, wartości i polityk, jakimi kierują się 
ruchy społeczne i polityczne.

B. Kompetencje obywatelskie opierają się 
na znajomości pojęć demokracji, 
obywatelstwa i praw obywatelskich, 
łącznie z ich sformułowaniem w Karcie 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej i 
międzynarodowych deklaracjach oraz ich 
stosowaniem przez różne instytucje na 
poziomach lokalnym, regionalnym, 
krajowym, europejskim i 
międzynarodowym. Konieczna jest
znajomość wydarzeń bieżących, jak 
również głównych wydarzeń i tendencji w 
historii kraju, historii Europy, w tym 
dotyczących procesu integracji 
europejskiej i jego osiągnięć, i historii 
świata. Należy również rozwijać 
świadomość różnorodności i tożsamości 
kulturowej Europy, a także celów, wartości 
i polityk, jakimi kierują się ruchy 
społeczne i polityczne.

Poprawka 6
Załącznik, punkt 6 „Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz

kompetencje obywatelskie”, nagłówek „Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane 
z tą kompetencją”, litera B, akapit trzeci

Pełne poszanowanie praw człowieka, w 
tym równości, jako podstawy demokracji, 
uznanie i zrozumienie różnic w systemach 
wartości różnych religii i grup etnicznych, 
to fundamenty pozytywnej postawy. 
Obejmuje ona również wykazywanie 
poczucia przynależności do własnego 

Pełne poszanowanie praw człowieka, w 
tym równości, jako podstawy demokracji, 
uznanie i zrozumienie różnic w systemach 
wartości różnych religii i grup etnicznych, 
to fundamenty pozytywnej postawy. 
Obejmuje ona również wykazywanie 
poczucia przynależności do własnego 
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otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i 
Europy jako całości oraz danej części 
świata, a także gotowość do uczestnictwa 
w demokratycznym podejmowaniu decyzji 
na wszystkich poziomach. Konstruktywne 
uczestnictwo obejmuje również działalność 
obywatelską, wspieranie różnorodności i 
spójności społecznej i zrównoważonego 
rozwoju oraz gotowość poszanowania 
wartości i prywatności innych osób.

otoczenia, kraju, Unii Europejskiej i 
Europy jako całości oraz danej części 
świata, a także gotowość do uczestnictwa 
w demokratycznym podejmowaniu decyzji 
na wszystkich poziomach. Oznacza to 
również wykazywanie się poczuciem 
odpowiedzialności, jak również 
okazywanie zrozumienia i poszanowania 
dla wspólnych wartości, koniecznych dla 
zapewnienia spójności społecznej, na 
przykład poszanowania zasad demokracji. 
Konstruktywne uczestnictwo obejmuje 
również działalność obywatelską, 
wspieranie różnorodności i spójności 
społecznej i zrównoważonego rozwoju 
oraz gotowość poszanowania wartości i 
prywatności innych osób.

Poprawka 7
Załącznik, punkt 7, tytuł

7. Przedsiębiorczość 7. Inicjatywa i przedsiębiorczość

Poprawka 8
Załącznik, punkt 8, tytuł

8. Ekspresja kulturalna 8. Świadomość i ekspresja kulturalna

Poprawka 9
Załącznik, punkt 8, nagłówek „Niezbędna wiedza, umiejętności i postawy powiązane z tą 

kompetencją”, akapit pierwszy

Wiedza kulturalna obejmuje podstawową 
znajomość najważniejszych dzieł kultury, 
w tym współczesnej kultury popularnej, 
jako ważnej części historii ludzkości w 
kontekście narodowego i europejskiego 
dziedzictwa kulturowego oraz ich miejsca 
w świecie. Niezbędne jest rozumienie 
kulturowej i językowej różnorodności 
Europy (i krajów europejskich) oraz 
konieczności jej zachowania, a także 
świadomość kształtowania się ogólnych 
gustów oraz istotności czynników 

Wiedza kulturalna obejmuje świadomość 
lokalnego, narodowego i europejskiego 
dziedzictwa kulturowego oraz ich miejsca 
w świecie. Uwzględnia podstawową 
znajomość najważniejszych dzieł kultury, 
w tym współczesnej kultury popularnej. 
Niezbędne jest rozumienie kulturowej i 
językowej różnorodności Europy (i krajów 
europejskich) oraz konieczności jej 
zachowania, a także świadomość 
kształtowania się ogólnych gustów oraz 
istotności czynników estetycznych w życiu 
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estetycznych w życiu codziennym. codziennym.
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UZASADNIENIE

WNIOSEK KOMISJI

Zalecenie, będące przedmiotem niniejszej opinii, stanowi europejski instrument referencyjny 
dla kluczowych kompetencji i określa, w jaki sposób można zapewnić dostęp do tych 
kompetencji wszystkim obywatelkom i obywatelom UE za pomocą uczenia się przez całe 
życie.

Zalecenie stanowi zatem wkład do strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a w 
szczególności do realizacji programu roboczego „Edukacja i szkolenia 2010”.

Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy w kontekście procesu lizbońskiego zakłada 
szybsze przeprowadzenie przez państwa członkowskie reformy ich systemów edukacji i 
szkoleń, m.in. w celu osiągnięcia punktów referencyjnych poprawy kwalifikacji i kompetencji
młodych ludzi.

Wniosek dotyczący ustanowienia europejskich ram kluczowych kompetencji stanowi zatem 
praktyczny instrument wsparcia wysiłków państw członkowskich, służący zapewnieniu 
nabywania kluczowych kompetencji oraz dostosowywania ich do bieżącej sytuacji w życiu 
osobistym, społecznym i zawodowym obywatelek i obywateli UE.

Proponowane ramy referencyjne obejmują następujące osiem kluczowych kompetencji, 
którymi powinien dysponować każdy Europejczyk:

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.

Poza zdefiniowaniem kompetencji kluczowych zalecenie mówi, że najkorzystniejsza będzie 
realizacja odpowiednich decyzji na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym. Wzywa 
ono państwa członkowskie do zapewnienia wszystkim możliwości nabycia kluczowych 
kompetencji do czasu zakończenia wstępnej edukacji i szkolenia oraz, w świetle europejskich 
poziomów odniesienia, zachęca państwa członkowskie do rozwiązywania trudności 
edukacyjnych. W przypadku osób dorosłych zalecenie wzywa do stworzenia spójnych 
infrastruktur wspólnie z wszystkimi odpowiednimi partnerami.

W bardziej konkretnym ujęciu zalecenie ma następujące cele:

- określenie i zdefiniowanie kluczowych kompetencji;
- wspieranie państw członkowskich w doprowadzeniu do sytuacji, w której młodzi ludzie 
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po zakończeniu wstępnej edukacji i szkoleń będą mieli nabyte kluczowe kompetencje w 
stopniu przygotowującym ich do dorosłego życia;

- dostarczenie twórcom polityki, instytucjom edukacyjnym, pracodawcom oraz osobom 
uczącym się narzędzia referencyjnego na poziomie europejskim;

- zapewnienie ram do dalszych działań na poziomie Wspólnoty.

Dla osiągnięcia tych celów proponuje się następujące działania wspierające reformy na 
poziomie krajowym:

- korzystanie z wzajemnych doświadczeń, wymianę dobrych praktyk oraz przedstawianie 
postępów w dwuletnich sprawozdaniach;

- wsparcie odpowiednich projektów poprzez Wspólnotowe Programy Edukacji i Szkoleń;
- promowanie wspólnego rozumienia kluczowych kompetencji i ich powiązania z 

politykami zatrudnienia i politykami społecznymi;
- promowanie współpracy z partnerami społecznymi i innymi odpowiednimi organizacjami.

Projekt nie niesie za sobą żadnych skutków dla budżetu Wspólnoty.

UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁOSZONE PRZEZ SPRAWOZDAWCZYNIĘ

Sprawozdawczyni popiera wniosek zgłoszony przez Komisję, który przyczynia się do 
osiągnięcia strategicznych celów odnowionej strategii lizbońskiej i ma szczególne znaczenie 
dla uczenia się przez całe życie.

W tym kontekście sprawozdawczyni podkreśla w szczególności konieczność zwiększonych 
inwestycji w kształcenie, edukację i umiejętności.

Sprawozdawczyni pozytywnie ocenia ustanowienie europejskich ram referencyjnych dla 
kluczowych kompetencji, będący dla obywatelek i obywateli UE instrumentem 
umożliwiającym im dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy w społeczeństwie 
opartym na wiedzy.

Sprawozdawczyni podkreśla w szczególności, że wszystkim obywatelkom i obywatelom UE, 
również osobom o szczególnych potrzebach, na przykład osobom niepełnosprawnym, które 
przerwały edukację szkolną, długotrwale bezrobotnym, osobom starszym oraz osobom o 
niskich kwalifikacjach podstawowych, należy dać realną szansę zdobycia umiejętności 
podstawowych.
Sprawozdawczyni proponuje zatem poprawki i ocenia pozytywnie zalecenie skierowane do 
państw członkowskich w punkcie 2 wniosku, mówiące o konieczności zapewnienia właściwej 
oferty dla tych osób, które wskutek okoliczności osobistych, społecznych, kulturowych lub 
ekonomicznych mają trudności edukacyjne i wymagają z tego względu wsparcia dla realizacji 
swojego potencjału edukacyjnego.

Sprawozdawczyni proponuje rozszerzyć wprowadzenie do załącznika, m.in. dla określenia 
celów instrumentu referencyjnego.

Ponadto proponuje następujące zmiany w odniesieniu do kluczowych kompetencji 
zdefiniowanych w załączniku:
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- Kategoria 6: sprawozdawczyni uściśla definicję wiedzy i postaw niezbędnych dla 
kompetencji obywatelskich i podkreśla jednocześnie znaczenie wymiaru europejskiego, 
ściśle związanego ze znajomością historii europejskiej i procesem integracji europejskiej, 
jak również ze świadomością europejskiej tożsamości kulturowej i wspólnych wartości.

- Kategoria 7: sprawozdawczyni podkreśla znaczenie inicjatywy własnej jako kompetencji 
kluczowej i proponuje stosowne uzupełnienie tytułu kategorii.

- Kategoria 8: Sprawozdawczyni proponuje rozszerzenie tytułu kategorii i definicji 
kompetencji kluczowej o dodatkowy wymiar „świadomości kulturowej”.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że kształcenie przez całe życie powinno intensywnie 
wspierać nie tylko zdobywanie, ale również rozwój kluczowych kompetencji i 
dostosowywanie ich do bieżącej sytuacji w celu wspierania dokształcania i zdolności do bycia 
zatrudnionym.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wsparcie wniosku dla rozwoju krajowych 
strategii uczenia się przez całe życie oraz systemów szkoleń i edukacji państw członkowskich, 
promując jednocześnie reformę planów nauczania oraz stworzenie jednolitego systemu 
edukacji i dokształcania dla osób dorosłych.

Sprawozdawczyni uważa, że wniosek powinien uwzględniać wpływ projektu na inne 
europejskie programy i inicjatywy, na przykład zintegrowany program działania w zakresie 
uczenia się przez całe życie lub Europejskie Ramy Kwalifikacji.

Ponadto należy przeprowadzić pogłębioną analizę skutków zdobywania poszczególnych 
kompetencji, np. z punktu widzenia celu danej kompetencji oraz wynikających z niej skutków 
dla życia społecznego i zawodowego jednostki.

Sprawozdawczyni opowiada się za szybkim wdrożeniem proponowanych ram referencyjnych 
dla kluczowych kompetencji.


