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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ram regulacyjnych dotyczących środków służących pogodzeniu życia 
rodzinnego i okresu studiów młodych kobiet w Unii Europejskiej
(2006/2276(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, art. 3 ust. 2 i art. 141 traktatu WE,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej proklamowaną w 2000 r.1, 
w szczególności art. 9 i 14 dotyczące prawa do zakładania rodziny i prawa do edukacji,

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej obradującej w Kopenhadze w dniach 21-22
czerwca 1993 r., w Lizbonie w dniach 23-24 marca 2000 r., w Sztokholmie w dniach 23-
24 marca 2001 r., w Barcelonie w dniach 15-16 marca 2002 r., w Brukseli w dniach 20-
21 marca 2003 r., w Brukseli w dniach 25-26 marca 2004 r., w Brukseli w dniach 22-23 
marca 2005 r. i w dniach 23-24 marca 2006 r., dotyczące strategii lizbońskiej na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia,

– uwzględniając wspólną deklarację europejskich ministrów edukacji, podpisaną w dniu 
19 czerwca 1999 r. w Bolonii,

– uwzględniając Europejski Pakt na rzecz Młodzieży, przyjęty przez Radę Europejską 
obradującą w Brukseli w dniach 22-23 marca 2005 r.,

– uwzględniając wspólną deklarację Rady i Komisji z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie 
usług opieki nad dziećmi,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie polityk europejskich 
dotyczących młodzieży zatytułowany „Wychodzenie naprzeciw obawom młodych ludzi 
w Europie – wprowadzanie w życie Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży 
i wspieranie aktywnego obywatelstwa” (COM(2005)0206), który przewiduje 
konieczność zapewnienia młodzieży wysokiej jakości edukacji i szkolenia zawodowego 
wraz z większymi możliwościami godzenia życia rodzinnego i zawodowego,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 stycznia 2003 r. zatytułowany „Skuteczne
inwestowanie w edukację i szkolenie: imperatyw dla Europy” (COM(2002)0779),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 5 lutego 2003 r. zatytułowany „Rola 
uniwersytetów w Europie wiedzy” (COM(2003)0058),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 kwietnia 2005 r. zatytułowany 
„Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom 
wniesienia pełnego wkładu do strategii lizbońskiej” (COM(2005)0152),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 czerwca 2005 r. zatytułowany 
„Niedyskryminacja i równe szanse dla wszystkich – strategia ramowa” 

  
1 Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
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(COM(2005)0224),

– uwzględniając decyzję nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 2006 r. ustanawiającą wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia 
i solidarności społecznej – Progress1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 marca 2006 r. zatytułowany „Plan działań na 
rzecz równości kobiet i mężczyzn 2006 – 2010” (COM(2006)0092),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 marca 2005 r. – Zielona księga „Wobec 
zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami” (COM(2005)0094),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 października 2006 r. zatytułowany 
„Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości” 
(COM(2006)0571),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 października 2006 r. zatytułowany 
„Pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi na temat pogodzenia życia 
zawodowego, prywatnego i rodzinnego” (SEC(2006)1245),

– uwzględniając zalecenie Rady 92/241/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotyczące opieki 
nad dziećmi2, które przewiduje, że usługi te powinny zostać udostępnione rodzicom 
uczestniczącym w programach edukacyjnych lub szkoleniowych w celu wejścia na rynek 
pracy,

– uwzględniając rezolucję z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie pogodzenia życia 
zawodowego, rodzinnego i osobistego3, rezolucję z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie 
śródokresowej rewizji strategii lizbońskiej4, rezolucję z dnia 16 stycznia 2006 r. 
w sprawie przyszłości strategii lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci5, 
rezolucję z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie dyskryminacji młodych kobiet i dziewcząt w 
edukacji6,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A6-0000/2007),

A. mając na uwadze, że kwestie edukacji i rodziny leżą w zakresie kompetencji 
i odpowiedzialności władz krajowych,

B. mając na uwadze, że edukacja jest podstawowym prawem wszystkich ludzi oraz 
nieodzownym warunkiem rozwoju osobistego, a także udziału jednostki w życiu 
gospodarczym i społecznym,

  
1 Dz.U. L 315 z 15.11.2006, str. 1.
2 Dz.U. L 123 z 8.5.1992, str. 16.
3 Dz.U. C 102 E z 28.4.2004, str. 492.
4 Dz.U. C 320 z 15.12.2005, str. 164.
5 Dz.U. C 287 E z 24.11.2006, str. 323.
6 Teksty przyjęte tego dnia, P6_TA(2007)0021.
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C. mając na uwadze, że dostęp do wysokiej jakości edukacji i nauczania to dla młodych 
kobiet i mężczyzn kluczowe elementy umożliwiające im dostarczenie Europie 
umiejętności, jakich potrzebuje ona zarówno w dziedzinie pobudzenia zatrudnienia 
i wzrostu, jak i solidarności międzypokoleniowej i odmłodzenia społeczeństwa,

D. mając na uwadze, że lepsze pogodzenie na wszystkich poziomach życia rodzinnego 
i studenckiego mogłoby umożliwić skuteczniejsze wykorzystanie potencjału młodych 
ludzi, w szczególności młodych kobiet, i tym samym przyczynić się do powstania 
„społeczeństwa wiedzy”, do konkurencyjności gospodarki, spójności społecznej oraz do
odmłodzenia społeczeństwa europejskiego – realizacji celów zapisanych w zrewidowanej
strategii lizbońskiej,

E. mając na uwadze, że przyszłość Europy zależy od jej zdolności w zakresie wspierania
społeczeństwa przyjaznego dla dzieci i młodzieży, w tym kontekście zaś realizacja celów
rodzinnych nie powinna stać na przeszkodzie wyborom edukacyjnym czy zawodowym, 
ani też stać na przeszkodzie podjęciu lub kontynuacji nauki i pracy,

F. mając na uwadze, że wydłużenie okresu nauki1, brak zachęt do tworzenia odrębnego 
gospodarstwa domowego, późniejsze usamodzielnianie się, jak również trudniejszy 
dostęp do aktywnego życia mogą przyczyniać się do odkładania przez młodych ludzi 
decyzji o założeniu rodziny,

G. mając na uwadze, że możliwości kształcenia przez całe życie oraz dłuższy okres nauki 
prowadzą do wzrostu średniego wieku mężczyzn i kobiet studiujących i uczących się2,

H. mając na uwadze, że wzrost długości życia wpływa na stosunki międzypokoleniowe 
i rodzinne, zwiększając liczbę osób znajdujących się w sytuacji zależności,

I. mając na uwadze, że wspomniany wyżej komunikat Komisji w sprawie pogodzenia życia 
zawodowego, prywatnego i rodzinnego uznaje, że odnośne polityki muszą również
uwzględniać młode kobiety i młodych mężczyzn będących jeszcze na etapie kształcenia 
wyższego,

J. mając na uwadze, że problemy materialne często utrudniają dostęp do studiów i ich 
kontynuację, a problemy te są szczególnie duże w przypadku młodych kobiet i mężczyzn, 
którzy równolegle ze studiami przyjmują na siebie obowiązki rodzinne i ewentualnie 
zawodowe3,

K. mając na uwadze, że nawet jeżeli rolą państw członkowskich nie jest wywieranie wpływu 
na indywidualne decyzje w zakresie posiadania dzieci, powinny one stworzyć społeczne 
i gospodarcze otoczenie sprzyjające młodym rodzicom,

  
1 Francesco C. Billari, Dimiter Philipov, „Education and the Transition to Motherhood: a comparative analysis of 
Western Europe”, European Demographic Research Papers 2005.
2 Sprawozdanie EUROSTUDENT 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe; średni wiek 
studenta wynosi 28 lat w Wielkiej Brytanii, 25,3 – w Austrii, 24,6 – w Finlandii, 24,2 – w Holandii i 24,1 –
w Irlandii.
3 Sprawozdanie Eurostudent 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe; w Holandii pracuje 
91% wszystkich studentów, w Irlandii – 69%, w Austrii – 67%, w Niemczech – 66%, w Finlandii – 65%.
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L. mając na uwadze, że wedle statystyk Europejczycy nie posiadają tyle dzieci, ile by 
chcieli1,

M. mając na uwadze, że to kobiety, które częściej zajmują się osobami zależnymi2, są 
narażone częściej niż mężczyźni na niekontynuowanie edukacji, przerwanie jej lub
niepodjęcie na nowo – co nieuchronnie prowadzi do dyskryminacji de facto w zakresie 
dostępu do studiów i ich kontynuacji oraz kształcenia ustawicznego, a także do 
nierówności pomiędzy mężczyznami a kobietami w życiu zawodowym,

N. mając na uwadze, że w większości krajów fakt podjęcia zatrudnienia w trakcie studiów 
jest czynnikiem uniemożliwiającym otrzymywanie pomocy socjalnej lub wpływającym
na obniżenie przyznanej kwoty, a status studenta, szczególnie w przypadku posiadania 
osób na utrzymaniu, znacząco komplikuje proces uzyskania pożyczki lub kredytu 
bankowego,

O. mając na uwadze, że obowiązki rodzinne wiążą się ze specyficznymi potrzebami w 
pewnych dziedzinach, szczególnie w odniesieniu do kwestii mieszkalnych, usług opieki
nad dziećmi oraz elastyczności w zakresie uczęszczania na zajęcia,

P. mając na uwadze, że podejście do studentów mających obowiązki rodzinne różni się 
w zależności od kraju oraz ośrodka kształcenia wyższego lub zawodowego, co stanowi 
czynnik mogący utrudnić mobilność, a zatem i realizację celów edukacyjnych 
i zawodowych, oraz że ich potrzeby uwzględniane są w nierówny sposób w systemach 
edukacyjnych i kryteriach przyznawania pomocy studenckiej,

1. przypomina, że poniższe zalecenia dotyczą młodych ludzi, w szczególności młodych 
kobiet, w trakcie kształcenia, którzy mają lub chcą podjąć zobowiązania rodzinne;

2. przypomina, że zgodnie z wnioskami zawartymi w zielonej księdze w sprawie demografii 
europejski deficyt demograficzny wiąże się między innymi z późniejszym osiąganiem
kolejnych etapów życia (studia, praca, rodzina);

3. z zadowoleniem przyjmuje fakt uznania przez Komisję we wspomnianym wyżej 
komunikacie w sprawie pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego, że
odnośne polityki powinny w równym stopniu uwzględniać młode kobiety i młodych 
mężczyzn będących jeszcze na etapie kształcenia wyższego, wyrażając jednocześnie 
ubolewanie z powodu braku konkretnych propozycji w tym zakresie;

4. zachęca Komisję i państwa członkowskie, by w ramach swojego zaangażowania na rzecz 
społeczeństwa bardziej przyjaznego dla dzieci i młodzieży wspierały polityki sprzyjające 
pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego, tak aby umożliwić młodym mężczyznom 
i kobietom posiadanie tylu dzieci, ile by chcieli, z jednoczesnym jak najlepszym 
wyeksponowaniem ich wkładu we wzrost i konkurencyjność w Europie;

5. zachęca państwa członkowskie, by w większym stopniu uwzględniały sytuację młodych 
  

1Komunikat Komisji z dnia 16 marca 2005 r. – Zielona księga „Wobec zmian demograficznych: nowa 
solidarność między pokoleniami” (COM(2005)0094).
2 Sprawozdanie Eurostudent 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe; na Łotwie 13,8% 
studentek i 5,3% studentów posiada dziecko, w Irlandii – 12,1% i 10,4%, w Austrii – 11,5% i 10,1%.
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ludzi, w szczególności zaś młodych kobiet, mających zobowiązania rodzinne w trakcie 
nauki, przede wszystkim poprzez zapewnienie im pomocy socjalnej dostosowanej do ich 
potrzeb i niezależnej od prowadzenia równolegle ze studiami działalności zawodowej;

6. zachęca państwa członkowskie do postępowania w taki sposób, aby „ubezpieczenia 
studenckie” objęły również osoby pozostające na utrzymaniu studenta;

7. wzywa państwa członkowskie i instytucje kredytowe do uproszczenia i ułatwienia 
procedur udzielania pożyczek na warunkach korzystnych dla młodych mężczyzn i kobiet, 
którzy łączą obowiązki rodzinne z nauką;

8. zachęca państwa członkowskie, by w ramach partnerstwa z instancjami lokalnymi oraz 
instytucjami kształcenia wyższego lub zawodowego przyjmowały niezbędne środki 
umożliwiające studentom-rodzicom korzystanie z mieszkań dostosowanych do ich 
potrzeb, jak również z odpowiednich i wystarczających usług opieki nad dziećmi 
podlegających tym samym warunkom dostępności, co w przypadku rodziców 
pracujących; wzywa państwa członkowskie do pełnego wykorzystania możliwości 
oferowanych w tej dziedzinie przez fundusze wspólnotowe, w szczególności zaś EFS;

9. zachęca instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do wprowadzenia usług opieki 
nad dziećmi w ramach ich infrastruktury i wzywa państwa członkowskie do wspierania 
tego typu inicjatyw;

10. wzywa państwa członkowskie, by wraz z instytucjami kształcenia wyższego 
lub zawodowego proponowały bardziej elastyczną organizację studiów, na przykład 
poprzez zwiększenie możliwości kształcenia na odległość oraz studiowania w niepełnym 
wymiarze godzin;

11. zachęca państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do 
zwiększonego wykorzystania elastycznych technik kształcenia stworzonych przez nowe
technologie i udostępnienia ich wszystkim młodym ludziom w trakcie nauki, 
w szczególności zaś osobom mającym zobowiązania rodzinne;

12. wzywa państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do 
szczególnego uwzględnienia potrzeb studentek w ciąży i matek małych dzieci, tak aby 
wspierać kontynuowanie przez nie studiów lub powrót na studia;

13. wzywa instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do uwrażliwienia kadry 
kształcącej i pozostałych pracowników na specyficzne potrzeby tych studentów i 
studentek, a w razie konieczności do wprowadzenia usług w zakresie pomocy i 
doradztwa w celu umożliwienia im rozpoczęcia, kontynuacji lub podjęcia na nowo 
kształcenia wyższego lub zawodowego;

14. wzywa instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do uwzględnienia sytuacji 
finansowej młodych mężczyzn i kobiet mających zobowiązania rodzinne przy obliczaniu 
wysokości czesnego i zachęca je do udzielania im stosownej pomocy;

15. wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do uwzględnienia w ramach 
kształcenia ustawicznego między innymi możliwości urlopu wychowawczego, jak 
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również większej elastyczności warunków pracy, przede wszystkim poprzez 
wykorzystanie nowych technologii;

16. przypomina, że zaangażowanie głównie młodych kobiet w opiekę nad osobami 
zależnymi powoduje dyskryminację kobiet na szczeblu edukacyjnym i zawodowym; 
wzywa zatem państwa członkowskie do nadania wagi życiu rodzinnemu i wspierania roli 
ojców, jak również bardziej właściwego podziału obowiązków związanych z życiem 
rodzinnym, w tym także w okresie studiów, jako istotnego czynnika wpływającego na 
równość szans mężczyzn i kobiet;

17. zaleca państwom członkowskim, Radzie i Komisji, by w ramach otwartej metody 
koordynacji i spotkań ministrów edukacji dokonywały wymiany najlepszych praktyk 
w dziedzinie wspierania studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne, jak 
również uwzględniały nowatorskie przepisy w tym zakresie wprowadzane w życie w 
niektórych państwach członkowskich;

18. zaleca odpowiednio Komisji i państwom członkowskim, by przy opracowywaniu 
i realizacji programów wspólnotowych i krajowych w dziedzinie edukacji uwzględniały 
szczególną sytuację studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne i zwraca 
uwagę na znaczenie włączenia do tych programów działań przekrojowych sprzyjających 
pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego;

19. wzywa państwa członkowskie do dokonania oceny, w zależności od sytuacji krajowej, 
czy reforma systemu edukacji sprzyjająca elastyczności i lepszemu zarządzaniu czasem 
studiów przyspieszy w rezultacie proces usamodzielniania się młodych ludzi 
i rozpoczynania przez nich aktywnego życia, jak również realizację ich celów
rodzinnych;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z celami określonymi przez Radę Europejską obradującą w Lizbonie w 2000 r. 
Europa powinna do 2010 r. posiadać najbardziej konkurencyjną i najbardziej dynamiczną na 
świecie gospodarkę opartą na wiedzy, zdolną do tworzenia trwałego wzrostu gospodarczego, 
któremu towarzyszy ilościowy i jakościowy wzrost zatrudnienia i większa spójność 
społeczna. Strategia ta została ustanowiona w celu umożliwienia Unii osiągnięcia stanu 
pełnego zatrudnienia oraz umocnienia spójności do 2010 r. Rada stwierdziła ponadto, że 
ogólnym celem tych działań jest wzrost całkowitego poziomu zatrudnienia w UE do 70% oraz 
poziomu zatrudnienia kobiet do ponad 60% do 2010 r.1.

Szefowie państw i rządów uznali w trakcie posiedzeń Rady Europejskiej w Sztokholmie2

i Barcelonie3, że przyszłość gospodarki i społeczeństwa europejskiego zależeć będzie od 
obywateli, w szczególności zaś od młodego pokolenia i jego poziomu wykształcenia. W tym 
kontekście wszyscy młodzi ludzie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, powinni móc korzystać 
z wysokiej jakości kształcenia i nauki zawodu dostosowanych do nowych wymogów 
rynkowych, jak również z możliwości ciągłego uaktualniania swojej wiedzy, tak aby być w 
stanie wejść na rynek pracy i osiągać na nim trwałe postępy.

Poziom wykształcenia jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost i zdolności 
innowacyjne społeczeństwa. Według szacunków OECD dodatkowy rok nauki na średnim 
szczeblu kształcenia natychmiast zwiększa wskaźnik wzrostu o około 5%, a w perspektywie 
długoterminowej – o dodatkowe 2,5%4.

Edukacja i szkolenie przynoszą gospodarcze i społeczne korzyści poprzez jednoczesny 
rozwój umiejętności indywidualnych i obywatelskich z jednoczesnym rozwijaniem zdolności 
zawodowych. Inwestowanie w zasoby ludzkie jest zatem kluczowym instrumentem 
wzmacniania integracji społecznej. Badanie OECD pokazuje, że w niektórych krajach o 
najwyższym średnim poziomie wykształcenia obserwuje się także najmniej nierówności 
między ludźmi5.

Poziom wykształcenia ma też niezaprzeczalny wpływ na zatrudnienie. Stopa bezrobocia jest 
bowiem tym niższa, im wyższy jest poziom wykształcenia6, co odpowiednio zmniejsza
odnośne koszty społeczne. Oczywisty jest także fakt, że poziom zatrudnienia wzrasta wraz 
z osiągniętym poziomem wykształcenia: przy uwzględnieniu całej populacji między 25 a 64 
rokiem życia poziom zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem wynosił 84% w 2001 r., 
czyli prawie 15 punktów procentowych więcej od średniej, obejmującej wszystkie poziomy 

  
1 Rada Europejska obradująca w Lizbonie w marcu 2000 r.
2 Rada Europejska obradująca w Sztokholmie w dniach 23-24 marca 2001 r.
3 Rada Europejska obradująca w Barcelonie w dniach 15-16 marca 2002 r.
4 De la Fuente et Ciccone, Human capital in a global and knowledge-based economy („Kapitał ludzki 
w gospodarce opartej na wiedzy”), sprawozdanie końcowe dla DG ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, 
Komisja Europejska, maj 2002 r.
5 Międzynarodowy program monitorowania postępów uczniów, OECD, 2002 r.
6 Poziom bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem wynosił 3,9% w 2001 r., czyli trzy razy mniej niż 
wśród osób nisko wykwalifikowanych.
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wykształcenia, i prawie o 30 punktów procentowych więcej od osób, które zdobyły 
maksymalnie niższy szczebel średniego wykształcenia1.

O ile z powyższego wynika, że konieczne jest inwestowanie w młode zasoby ludzkie, tak 
aby umożliwić im pełny wkład w gospodarczą i społeczną trwałość społeczeństwa 
europejskiego, o tyle nie należy pomijać potencjału młodych ludzi w kwestii odnowy 
demograficznej naszych społeczeństw.

Jak zauważa Komisja Europejska w zielonej księdze w sprawie demografii2, a także Rada 
w Europejskim Pakcie na rzecz Młodzieży3, nadszedł czas, by stworzyć społeczeństwa 
przyjazne dzieciom i młodzieży poprzez poprawę kształcenia zawodowego i jakości 
zatrudnienia, jak również stworzenie otoczenia sprzyjającego ich integracji społecznej 
i realizacji celów rodzinnych.

Wedle wszelkich statystyk Europejczycy, a przede wszystkim ci najlepiej wykształceni, nie 
posiadają tyle dzieci, ile by chcieli. Na realizację rzeczywistych celów rodzinnych wpływają 
czynniki społeczne i gospodarcze, które powodują opóźnione osiąganie kolejnych etapów
życia: wydłużenie okresu nauki, późniejsze usamodzielnianie się, okresy adaptacji zawodowej 
i utrudniony dostęp do aktywnego życia to czynniki, na skutek których młodzi ludzie 
odkładają decyzję o założeniu rodziny.

Jak wynika z wielu niedawnych opracowań4 dotyczących liczby urodzeń w Europie, późne 
posiadanie dzieci nie jest w stanie zrekompensować braku urodzeń w młodszym wieku. 
Opracowania te pokazują również, że decyzja o założeniu rodziny w późniejszym wieku 
przynosi skutki w postaci kosztów dla państwowego systemu opieki zdrowotnej, ponieważ 
wzrasta ryzyko zdrowotne dla matki i dziecka. Ponadto czynniki biologiczne związane 
z wiekiem kobiet mogą stać na przeszkodzie posiadaniu tylu dzieci, ile by chciały.

Choć prawdą jest, że rolą państw nie jest wywieranie wpływu na indywidualne decyzje 
w zakresie posiadania dzieci, powinny one stworzyć Europejczykom warunki
umożliwiające im posiadanie tylu dzieci, ile by chcieli. Jednym ze sposobów realizacji 
tego celu byłoby wprowadzenie sprzyjających ram społecznych, gospodarczych 
i edukacyjnych, które pozwoliłyby młodym Europejczykom na realizację ich celów
rodzinnych na wcześniejszym etapie życia bez negatywnego wpływu na możliwości 
kształcenia i rozwoju zawodowego.

W swym niedawnym komunikacie dotyczącym pogodzenia życia prywatnego, 

  
1 idem
2 Komunikat Komisji z dnia 16 marca 2005 r. – Zielona Księga „Wobec zmian demograficznych: nowa 
solidarność między pokoleniami” (COM(2005)0094).
3 Komunikat Komisji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie polityk europejskich dotyczących młodzieży 
zatytułowany „Wychodzenie naprzeciw obawom młodych ludzi w Europie – wprowadzanie w życie 
Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży i wspieranie aktywnego obywatelstwa” (COM(2005)0206).
4 Lutz, Skirbekk „How would tempo policies work exploring the effect of school reforms on period fertility in 
Europe”; Billari, Philipov „Education and the transition to motherhood: a comparative analysis of western 
Europe”.
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rodzinnego i zawodowego1 Komisja Europejska zdaje się uznawać zasadność takiego 
rozwiązania, zważywszy że w części dotyczącej organizacji czasu pracy zaznacza, że
odnośne polityki publiczne muszą również uwzględniać młode kobiety i młodych 
mężczyzn będących jeszcze na etapie kształcenia wyższego.

Oprócz lepszego wykorzystania potencjału młodych ludzi konieczność działań na rzecz 
pogodzenia życia rodzinnego ze studiami znajduje również potwierdzenie w fakcie, że
wydłużenie okresu nauki i możliwości związane z kształceniem ustawicznym przyczyniają się 
do wzrostu średniego wieku studentów. Według danych przedstawionych w sprawozdaniu 
EUROSTUDENT z 2005 r.2 średni wiek studentów wynosi 28 lat w Wielkiej Brytanii, 25,3 –
w Austrii, 24,6 – w Finlandii, 24,2 – w Holandii i 24,1 – w Irlandii.

Tym samym w wielu krajach studenci przyjmują na siebie jednocześnie zobowiązania 
związane z rodziną i studiami, bądź realizują swoje cele rodzinne, decydując się na dzieci 
przed zakończeniem nauki. W Szwecji 41% kobiet rodzi pierwsze dziecko przed końcem 
studiów, w Finlandii – 31%, a w Norwegii – 30%.
Rodzice-studenci stanowią znaczny odsetek w wielu krajach europejskich, między innymi
w Irlandii (gdzie dzieci posiada 11,3% studentów), Austrii (10,8% ), na Łotwie (10,7%) oraz
w Finlandii (8%).

Niestety w większości państw europejskich, z wyjątkiem kilku krajów skandynawskich
dysponujących szerokim wachlarzem socjalnych i gospodarczych środków na rzecz 
uczących się rodziców, studenci mający zobowiązania rodzinne muszą stawić czoła 
znacznym trudnościom zarówno na szczeblu akademickim, jak i w życiu codziennym. 
Mają oni specyficzne potrzeby, szczególnie w zakresie kwestii mieszkalnych, usług 
opieki nad dziećmi, elastyczności toku studiów, itd. Potrzeby te nie są jednak na ogół 
uwzględniane w ramach systemów edukacyjnych i socjalnych, bądź uwzględniane są 
w niewielkim stopniu. Dowodzi tego zresztą brak statystyki i danych dotyczących 
warunków życia takich studentów.

Nieuwzględnienie specyficznej sytuacji studentów posiadających zobowiązania rodzinne 
może w ten sposób przyczynić się do dyskryminacji w dostępie do wszystkich szczeblów 
edukacji oraz kształcenia ustawicznego. Znaczne różnice w podejściu obserwowane 
w różnych państwach członkowskich stanowią dodatkową przeszkodę w realizacji celów 
edukacyjnych i zawodowych, w tym w mobilności.

Kobiety są szczególnie narażone, ponieważ to one głównie przejmują obowiązki rodzinne, 
w tym także w okresie nauki. Według sprawozdania EUROSTUDENT na Łotwie 
odnotowano 13,8% studentek, zaś tylko 5,3% studentów mających dzieci, w Irlandii – 12,1% 
studentek i 10,4% studentów, a w Austrii – 11,5% studentek i 10,1% studentów.

Z powodu braku odpowiedniego wsparcia młode kobiety są bardziej od mężczyzn narażone 
na rezygnację z kontynuowania nauki, porzucanie jej w trakcie lub nigdy niepodejmowanie 

  

1 Komunikat Komisji z dnia 12 października 2006 r. zatytułowany „Pierwszy etap konsultacji z partnerami 
społecznymi na temat pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego” (SEC(2006) 1245).
2 Sprawozdanie EUROSTUDENT 2005 Social and Economic Conditions of student life in Europe.
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jej na nowo, co nieuchronnie prowadzi do nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami
w życiu zawodowym i do utraty ich potencjału.
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Stanowisko sprawozdawcy:

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt uznania przez Komisję w niedawnym 
komunikacie w sprawie pogodzenia życia zawodowego, prywatnego i rodzinnego, że odnośne 
polityki powinny również uwzględniać młode kobiety i młodych mężczyzn będących jeszcze 
na etapie kształcenia wyższego, wyrażając jednocześnie ubolewanie z powodu braku 
konkretnych propozycji w tym zakresie.

W kontekście wyzwań demograficznych i działań państw na rzecz stworzenia społeczeństwa 
bardziej przyjaznego dzieciom i młodzieży sprawozdawca chciałby podkreślić konieczność 
przyjęcia polityk publicznych, w ramach których udzielano by większego wsparcia 
młodym ludziom, tak aby mogli przyjąć na siebie i realizować równocześnie 
zobowiązania rodzinne i edukacyjne bez konieczności uprzywilejowywania jednego 
z tych aspektów.

W tym celu sprawozdawca proponuje, by oczekiwania i potrzeby młodych mężczyzn i kobiet, 
którzy równolegle kształcą się i przyjmują na siebie zobowiązania rodzinne, były w większym 
stopniu uwzględniane na szczeblu systemów zarówno edukacyjnych, jak i socjalnych.

W kontekście proponowanych środków sprawozdawca zaleca państwom członkowskim 
udostępnienie młodym ludziom specjalnej pomocy socjalnej dostosowanej do ich potrzeb, 
której przyznanie lub wysokość nie będzie kwestionowana ani zmniejszana z powodu 
prowadzenia działalności zawodowej równolegle ze studiami.

Biorąc ponadto pod uwagę trudności finansowe takich studentów i studentek, sprawozdawca 
proponuje, by instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego uwzględniały te trudności 
przy obliczaniu wysokości czesnego, a instytucje kredytowe ułatwiały przyznawanie 
pożyczek lub kredytów.

Sprawozdawca wzywa również państwa członkowskie, by wraz z instancjami lokalnymi oraz 
instytucjami kształcenia wyższego lub zawodowego, z jednej strony, zwiększyły ofertę 
tanich mieszkań dostosowanych do potrzeb studentów (par lub samotnych rodziców) 
mających na utrzymaniu dzieci, oraz, z drugiej strony, zapewniły usługi opieki nad dziećmi 
w wystarczającej ilości i po przystępnej cenie.

Ponadto, aby ułatwić pogodzenie nauki i życia rodzinnego, sprawozdawca zachęca państwa 
członkowskie oraz instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do proponowania bardziej 
elastycznego toku studiów (np. w niepełnym wymiarze godzin), zwiększonego 
wykorzystania technik nauczania związanych z nowymi technologiami i udostępnienia 
ich wszystkim studentom, a przede wszystkim tym, którzy posiadają zobowiązania 
rodzinne.

Na koniec sprawozdawca wzywa instytucje kształcenia wyższego lub zawodowego do 
uwrażliwienia kadry kształcącej i pozostałych pracowników na specyficzne potrzeby
takich studentów, a w razie konieczności do wprowadzenia usług w zakresie pomocy 
i doradztwa w celu umożliwienia im rozpoczęcia, kontynuacji lub ponownego podjęcia
kształcenia wyższego lub zawodowego.
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Chociaż polityka rodzinna i edukacyjna leży w kompetencji krajowej, sprawozdawca zaleca, 
by, w ramach otwartej metody koordynacji, dokonywano wymiany najlepszych praktyk 
w zakresie wspierania studentów posiadających zobowiązania rodzinne, jak również by 
uwzględniano nowatorskie przepisy wprowadzane w niektórych krajach europejskich.


