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(Rezolucje, zalecenia i opinie)

REZOLUCJE

RADA

REZOLUCJA RADY

z dnia 15 listopada 2007 r.

w sprawie kształcenia i szkolenia jako sił napędowych strategii lizbońskiej

(2007/C 300/01)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

UWZGLĘDNIAJĄC:

1) Strategiczny cel, który postawiono przed Unią Europejską na
posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000
roku (1), „by gospodarka unijna stała się najbardziej konkurencyjną
i dynamiczną gospodarką świata opartą na wiedzy, zdolną do
utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego, zapewniającą lepsze i
liczniejsze miejsca pracy oraz większą spójność społeczną”, a także
specjalny mandat udzielony przez Radę Europejską mini-
strom edukacji „do podjęcia ogólnych rozważań na temat konkret-
nych celów stawianych systemom edukacji i do skoncentrowania się
przy tym na wspólnych problemach i priorytetach z poszanowaniem
narodowej różnorodności”.

2) Wspólne cele, które znalazły się w szczegółowym programie
prac przyjętym na posiedzeniu Rady Europejskiej (2) w Barce-
lonie w marcu 2002 roku, dotyczącym realizacji celów
stawianych europejskim systemom kształcenia i szkolenia
(program prac „Edukacja i szkolenie 2010”), oraz opraco-
wanie otwartej metody koordynacji, która dała perspektywę
dalszej unijnej współpracy w dziedzinie kształcenia i szko-
lenia.

3) Rezolucję Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
uczenia się przez całe życie (3), w której zwrócono się do
państw członkowskich o propagowanie uczenia się wszyst-
kich przez całe życie oraz o opracowanie i realizowanie w

tym celu kompleksowych i spójnych strategii.

4) Śródokresową ocenę strategii lizbońskiej przeprowadzoną
przez Radę Europejską wiosną 2005 roku, a w szczególności
przyjęte następnie zintegrowane wytyczne na okres
2005–2008, w których wezwano do zwiększenia inwestycji
w kapitał ludzki oraz do dostosowania systemów kształcenia
i szkolenia do nowych wymagań w zakresie kompetencji (4).

5) Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkow-
skich zebranych w Radzie z dnia 14 listopada 2006 r. w
sprawie skuteczności kształcenia i szkolenia oraz równego
dostępu do nich, w których podkreślono, że opracowanie
dobrych jakościowo, skutecznych i ogólnodostępnych
systemów kształcenia i szkolenia w istotny sposób przy-
czynia się do zmniejszenia ryzyka bezrobocia, wykluczenia
społecznego i marnotrawienia potencjału ludzkiego
w nowoczesnej gospodarce opartej na wiedzy (5).

6) Konkluzje przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej wiosną
2007 roku (6), w których podkreślono, że kształcenie i szko-
lenie są warunkiem dobrego funkcjonowania trójkąta wiedzy
(edukacja — badania — innowacje) i odgrywają kluczową
rolę w zwiększaniu wzrostu gospodarczego i liczby miejsc
pracy.

ODNOTOWUJĄC ostatni komunikat Komisji (7), w którym
oceniono pierwsze trzy lata realizacji zmienionej strategii
lizbońskiej służącej zwiększaniu wzrostu, konkurencyjności i
innowacyjności i w którym ustalono kilka kluczowych wyzwań
na przyszłość.
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(1) SN 100/1/00 REV 1.
(2) Dz.U. C 142 z 14.6.2002, str. 1.
(3) Dz.U. C 163 z 9.7.2002, str. 1.

(4) Zalecenie Rady 2005/601/WE w sprawie ogólnych wytycznych poli-
tyki gospodarczej państw członkowskich i Wspólnoty (2005–2008)
oraz decyzja Rady 2005/600/WE w sprawie wytycznych dla polityk
zatrudnienia państw członkowskich.

(5) Dz.U. C 298 z 8.12.2006, str. 3.
(6) Dok. 7224/07, pkt 15.
(7) COM (2007) 581 wersja ostateczna — komunikat Komisji zatytuło-

wany: Europejskie zadanie: osiągnąć sukces w epoce globalizacji.



CHCĄC dopilnować, by niezastąpiona rola, jaką w strategii
lizbońskiej odgrywają kształcenie i szkolenie w kontekście
uczenia się przez całe życie, została w pełni doceniona; chcąc
wnieść wkład w mające się wkrótce pojawić wnioski w sprawie
kolejnego cyklu strategii lizbońskiej oraz chcąc wypracować
silniejsze powiązania między tym cyklem a związanym z nim
programem prac „Edukacja i szkolenie 2010”.

CHCĄC RÓWNIEŻ zaakcentować, że kształcenie i szkolenie mają
udział nie tylko w realizacji celów lizbońskich w dziedzinie
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, lecz także w stawianiu
czoła innym wyzwaniom stojącym przed społeczeństwami euro-
pejskimi, np. rosnącej globalizacji, ewoluującym tendencjom
demograficznym i migracji, postępowi technologicznemu,
zmianom klimatu oraz zrównoważonemu rozwojowi.

PODKREŚLA, że:

1) Kształcenie i szkolenie są jednym z wierzchołków trójkąta
wiedzy oraz istotnym źródłem szerokich zasobów umiejęt-
ności i kreatywności, na których opierają się badania
i innowacyjność. Stanowią podstawę, od której zależy przy-
szły wzrost Europy oraz dobrobyt jej obywateli.

2) Kompleksowe i spójne strategie uczenia się przez całe życie
należy realizować w sposób skuteczny i gwarantujący
równość szans; należy przy tym propagować wybitne osiąg-
nięcia, innowacyjność i kreatywność. Systemy kształcenia i
szkolenia powinny nie tylko stać się podstawą większej
konkurencyjności gospodarczej i większych szans na zatrud-
nienie, lecz także powinny zapewnić większą spójność
społeczną, zrównoważony rozwój, samorealizację
i aktywniejszy udział obywateli w życiu społecznym.

3) Do skutecznych sposobów na to, aby obywatele stali się
lepiej wykwalifikowani, a tym samym zyskali większą zdol-
ność do aktywnego uczestnictwa w rozwoju społecznym
i gospodarczym, należą: zapewnianie lepszego kształcenia
we wczesnym dzieciństwie, zachęcanie do zdobywania klu-
czowych kompetencji, zwiększanie atrakcyjności kształcenia
i szkolenia zawodowego, rozwijanie poradnictwa dostępnego
przez całe życie, zwiększanie dostępu do szkolnictwa
wyższego i do dalszego kształcenia oraz podnoszenie ich
jakości, upowszechnianie kształcenia osób dorosłych oraz
podwyższanie jakości kształcenia nauczycieli.

4) Ponieważ osoby uczące się pochodzą z coraz bardziej
zróżnicowanych środowisk, kształcenie i szkolenie stanowią
istotną metodę pozwalającą włączać się w europejskie
systemy gospodarcze i społeczne oraz propagować dialog
międzykulturowy.

5) Ogólne warunki uczenia się przez całe życie można
poprawić przez wspieranie rozwoju organizacji i partnerstw
edukacyjnych skupiających zainteresowane strony
i pracodawców, przez rozwijanie infrastruktury umożliwia-

jącej kształcenie się za pośrednictwem nośników elektronicz-
nych (e-learning), przez badanie zapotrzebowania na okreś-
lone umiejętności, uznawanie wyników nauczania i zapew-
nianie poradnictwa dostępnego przez całe życie, a także
przez szukanie ewentualnych nowych sposobów finanso-
wania.

ZWRACA SIĘ ZATEM DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI, by
w ramach swoich kompetencji:

1) Zwróciły uwagę na znaczenie kształcenia i szkolenia dla stra-
tegii lizbońskiej, w szczególności przez zaznaczenie — w tej
części zintegrowanych wytycznych na rzecz wzrostu i
zatrudnienia, która jest poświęcona konkurencyjności — że
wraz z badaniami i innowacyjnością zajmują one w trójkącie
wiedzy kluczowe miejsce, oraz przez podkreślenie — w tej
części wytycznych, która jest poświęcona zatrudnieniu — że
uczenie się przez całe życie jest niezbędne do zapewnienia
obywatelom Europy udanego i pełnego uczestnictwa
w gospodarce opartej na wiedzy oraz do rozwijania wśród
wszystkich grup, w tym grup zagrożonych wykluczeniem,
potrzebnej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

2) Podkreślały, że kształcenie i szkolenie nie tylko przyczyniają
się do upowszechaniania zatrudnienia, konkurencyjności i
innowacyjności, lecz także sprzyjają spójności społecznej,
aktywności obywatelskiej, samorealizacji oraz stawianiu
czoła innym wyzwaniom, przed którymi obecnie stoją społe-
czeństwa europejskie.

3) Zadbały o powiązanie polityki kształcenia i szkolenia z poli-
tyką w innych dziedzinach, takich jak badania, przedsiębior-
czość i innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, zatrud-
nienie, sprawy społeczne, młodzież, kultura, zdrowie,
migracje i stosunki zewnętrzne; by pogłębiały współpracę
między Radą ds. Edukacji a innymi składami Rady oraz by
rozważyły sposoby dokładniejszego uwzględniania opinii
zainteresowanych stron.

4) Wzmocniły strategiczną rolę Rady ds. Edukacji w stosowaniu
otwartej metody koordynacji w dziedzinie kształcenia i szko-
lenia, przede wszystkim przez uwzględnianie uzyskiwanych
wyników podczas wypracowywania polityki europejskiej i
krajowej oraz przez tworzenie solidnych podstaw wiedzy na
użytek polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

5) Zadbały o wyraźne powiązania programu prac „Edukacja i
szkolenie” z zintegrowanymi wytycznymi na rzecz wzrostu i
zatrudnienia i jednocześnie usprawniły współpracę państw
członkowskich z Komisją w tym zakresie, a w odniesieniu do
programu prac po roku 2010 — kontynuowały rozważania
nad jego głównymi priorytetami i nad sposobami wypraco-
wania bardziej zintegrowanego podejścia do kształcenia
i szkolenia w kontekście uczenia się przez całe życie.
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