
49. kładzie nacisk na konieczność propagowania ukierunkowanych programów wstępnych i ciągłych 
szkoleń przeznaczonych dla kobiet oraz spójnych z celem dotyczącym zdobywania kompetencji w dzie
dzinie nauki i techniki, niezbędnych do wejścia na rynek pracy i rozwoju kariery zawodowej; 

50. zauważa, że pomimo zwiększonej liczby kobiet korzystających z komputerów i internetu na 
poziomie podstawowym, przepaść cyfrowa pod względem umiejętności pozostaje bardzo znacząca, co 
ogranicza dostęp kobiet do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz korzystanie z nich, 
przez co ograniczone są ich szanse poszukiwania wykwalifikowanych stanowisk oraz znalezienia się 
w gronie wykwalifikowanych pracowników, co w konsekwencji zwiększa nierówności w obrębie gospo
darstw domowych, społeczności, na rynkach pracy i w przypadku większej gospodarki; wzywa zatem do 
większych starań na rzecz dostępu kobiet do korzystania z nowych technologii, poprzez zapewnienie im 
pierwszeństwa dostępu do darmowych kursów; zachęca państwa członkowskie oraz regiony do wprowa
dzenia bezpłatnych szkoleń informatycznych w ramach projektów finansowanych przez Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS), oferując kobietom możliwość zdobycia nowych umiejętności technicznych w dziedzinie 
nowych technologii i informatyki, co otworzy przed nimi większe możliwości zatrudnienia w sektorze 
usług; wzywa rządy do uchwalenia strategii (takich jak kampanie promocyjne i określone stypendia) mają
cych na celu zwiększenie liczby kobiet aplikujących na kierunki z zakresu technologii informacyjno-komu
nikacyjnych; 

51. wzywa do pogłębionego dialogu społecznego i zaangażowania przedstawicieli pracodawców 
i pracowników w ustanawianie priorytetów UE w obszarze sektora usług dotyczących ochrony praw 
socjalnych i prawa do zatrudnienia, świadczeń dla bezrobotnych i bycia reprezentowanym; 

52. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, 
a także rządom państw członkowskich. 

Kształcenie, szkolenia i strategia „Europa 2020” 

P7_TA(2012)0323 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kształcenia, szkolenia 
i strategii „Europa 2020” (2012/2045(INI)) 

(2013/C 353 E/07) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 165 i art. 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

— uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 14, 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. zatytułowany „Roczna analiza wzrostu 
gospodarczego na 2012 r.” (COM(2011)0815), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. zatytułowany „Kształcenie i szkolenie na 
rzecz inteligentnego, trwałego rozwoju Europy sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2011)0902), 

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „EUROPA 2020 – Strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
(COM(2010)2020), 

— uwzględniając konkluzje Rady z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie społecznego wymiaru kształcenia 
i szkolenia ( 1 ),
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— uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram Europejskiej 
współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) ( 1 ), 

— uwzględniając zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. zatytułowane „Mobilna młodzież” – promo
wanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi ( 2 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie przeciwdziałania zjawisku przed
wczesnego kończenia nauki ( 3 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wczesnego kształcenia w Unii 
Europejskiej ( 4 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie kluczowych kompetencji w zmienia
jącym się świecie: postępy w realizacji programu „Edukacja i szkolenie 2010” ( 5 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uczenia się przez całe życie na rzecz 
wiedzy, kreatywności i innowacji – realizacja programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” ( 6 ), 

— uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjal
nych (A7-0247/2012), 

A. mając na uwadze, że pomimo pewnych udoskonaleń w kształceniu i szkoleniu dla większości obywa
teli UE uczenie się przez całe życie nadal pozostaje fikcją oraz że pewne wskaźniki są wręcz niepo
kojące; mając na uwadze potrzebę zwiększenia znaczenia kształcenia osób dorosłych i uczenia się 
nieformalnego równolegle ze znaczeniem kształcenia dorosłych i szkolenia nieformalnego; 

B. mając na uwadze, że w wielu państwach członkowskich jest jeszcze wiele do zrobienia w celu zapew
nienia właściwego wdrażania strategii uczenia się przez całe życie, mimo że ich realizacja stanowi 
główne wyzwanie w ramach strategii „Europa 2020”; 

C. mając na uwadze, że strategie polityczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia powinny zapewniać 
wszystkim szanse uczenia się przez całe życie, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, płci, rasy 
lub pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań, orientacji seksualnej, tożsamości językowej 
i społeczno-ekonomicznej; 

D. mając na uwadze, że ograniczone i źle dopasowane możliwości uczenia się nadal utrzymują się 
w odniesieniu do osób z różnych grup; mając ponadto na uwadze to, że zarówno ludność rdzenna, 
jak i grupy stanowiące mniejszości językowe i kulturowe powinny mieć możliwość uczenia się 
w swoim języku ojczystym; 

E. mając na uwadze, że aby UE wyszła z obecnego kryzysu, wzrost gospodarczy musi przede wszystkim 
opierać się na kształceniu, wiedzy i innowacjach, a także na odpowiedniej polityce społecznej, a do 
przetrwania tego przełomowego okresu istotne jest rzeczywiste i całkowite wdrożenie polityk w tych 
dziedzinach w ramach strategii „Europa 2020”;
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F. mając na uwadze, że odpowiedzialność publiczna za opracowywanie polityki w zakresie kształcenia 
i szkolenia spoczywa na państwach członkowskich oraz że na działania w tych dziedzinach należy 
przeznaczyć odpowiednie publiczne środki finansowe, tak by zapewnić równość dostępu do kształcenia 
bez dyskryminacji społecznej, ekonomicznej, kulturowej, rasowej czy też politycznej; 

G. mając na uwadze, że środki oszczędnościowe i związane z nimi cięcia budżetowe w systemach kształ
cenia i szkolenia w całej UE stanowią zagrożenie dla jednego z kluczowych czynników stymulujących 
spójność i wzrost gospodarczy oraz utrudniają osiągnięcie celu, jakim jest wprowadzenie w Europie 
gospodarki opartej na wiedzy; 

H. mając na uwadze, że państwa członkowskie muszą nadal współpracować i wymieniać się sprawdzo
nymi rozwiązaniami celem rozwijania swoich krajowych systemów kształcenia i szkolenia; 

I. mając na uwadze, że niedostateczna znajomość języków obcych nadal stanowi poważną przeszkodę 
w mobilności w celach edukacyjnych i szkoleniowych; 

J. mając na uwadze, że skuteczna strategia w dziedzinie kształcenia i szkolenia powinna mieć też na celu 
zapewnienie osobom uczącym się umiejętności i kompetencji niezbędnych z punktu widzenia rozwoju 
osobistego i aktywności obywatelskiej; 

K. mając na uwadze, że uczenie się przez całe życie w obecnych warunkach demograficznych powinno 
naprawdę oznaczać „przez całe życie” oraz mając na uwadze, że należy również lepiej uwzględnić 
potencjał wiedzy zgromadzonej przez osoby starsze; 

L. mając na uwadze, że umiejętności posługiwania się nowymi technologiami znacznie ułatwiają osiąg
nięcie celów programu „Uczenie się przez całe życie”; 

M. mając na uwadze, że uczenie się przez całe życie to proces ciągły i powinien trwać przez całe życie 
danej osoby: od dobrej jakościowo wczesnej edukacji po wiek emerytalny; 

N. mając na uwadze, że zapewnienie wszystkim dzieciom dobrej jakościowo wczesnej opieki i edukacji 
stanowi inwestycję w przyszłość i zapewnia duże korzyści zarówno poszczególnym osobom, jak 
i społeczeństwu; 

O. mając na uwadze, że przedwczesne zakończenie nauki ma poważne skutki dla poszczególnych osób 
oraz dla rozwoju społecznego i gospodarczego UE; 

P. mając na uwadze, że należy rozważyć dalsze innowacje w dziedzinie stypendiów na etapie poprze
dzającym naukę na wyższych uczelniach; 

Q. mając na uwadze, że dostępność kształcenia i szkolenia stanowi kluczowe wyzwanie także w kontekście 
dalszego przyczyniania się do włączenia społecznego, spójności i walki z ubóstwem; 

R. mając na uwadze, że władze europejskie, krajowe, regionalne i lokalne muszą współpracować, aby 
skutecznie stawić czoła wyzwaniom, jakie obecnie stoją przed Europą; 

1. przyjmuje do wiadomości wspomniany komunikat Komisji zatytułowany „Kształcenie i szkolenie na 
rzecz inteligentnego, trwałego rozwoju Europy sprzyjającego włączeniu społecznemu”;
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2. przypomina, że przed obecnym kryzysem wyniki państw członkowskich pod względem udziału 
wszystkich grup wiekowych w kształceniu, szkoleniu i uczeniu się przez całe życie były bardzo zróżnico
wane, a ogólna średnia UE była niższa od średnich międzynarodowych, 

3. podkreśla, że w związku z obecną sytuacją gospodarczą niektóre państwa członkowskie dokonały cięć 
w budżecie przeznaczonym na edukację i szkolenia, uważa jednak, że należy utrzymać, a nawet zwiększyć 
poziom finansowania na te inwestycje, które mają największą wartość strategiczną; podkreśla, że w wielo
letnich ramach finansowych Unii przewiduje się, że w długoterminowym budżecie UE odsetek środków 
przeznaczonych na kształcenie i sektory pokrewne wzrośnie się w największym stopniu; 

4. wskazuje na potrzebę zatwierdzenia w wieloletnich ramach finansowych zwiększenia budżetu prze
znaczonego na kształcenie i powiązane sektory; wzywa państwa członkowskie do przyjęcia krajowych 
strategii uczenia się przez całe życie przy zapewnieniu odpowiednich zasobów finansowych, gdyż jest to 
najlepsze możliwe dostępne narzędzie zapewnienia realizacji celów przedstawionych w strategii ET 2020; 

5. podkreśla, że koszty gospodarcze będące skutkiem nieskuteczności kształcenia, w tym zbyt wczesne 
porzucanie nauki oraz nierówności społeczne w systemach edukacji i szkolenia oraz ich wpływ na rozwój 
państw członkowskich, są znacznie wyższe od kosztów kryzysu finansowego i że państwa członkowskie już 
od lat corocznie za to płacą; 

6. zwraca się do państw członkowskich o nadanie priorytetu wydatkom na kształcenie, szkolenie przez 
całe życie, badania naukowe i innowacje oraz wspieranie różnorodności językowej i kulturowej, które są 
uważane za inwestycje w przyszły wzrost i równowagę finansową, a jednocześnie o zapewnienie wartości 
dodanej takich inwestycji; w związku z tym ponownie domaga się, by – zgodnie z zaleceniami Komisji 
zawartymi w rocznej analizie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – docelową wartość całkowitych 
inwestycji w szkolnictwo wyższe ustanowić na poziomie co najmniej 2 % PKB, ponieważ jest to minimum 
niezbędne do budowy gospodarek opartych na wiedzy; 

7. przypomina, że aby móc w przyszłości konkurować z nowymi potęgami światowymi, państwa 
członkowskie muszą osiągnąć podstawowe cele strategii „Europa 2020”, które w dziedzinie edukacji prze
kładają się na osiągnięcie 3 % inwestycji przeznaczonych na badania naukowe, zwiększenie do 40 % odsetka 
młodych ludzi mających wykształcenie wyższe i ograniczenie do poziomu poniżej 10 % liczby przypadków 
przedwczesnego kończenia nauki; 

8. przypomina, że istotne jest nadanie znaczenia badaniom naukowym w ramach ambitnej strategii 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia; zwraca się w związku z tym do Komisji i państw członkowskich 
o wzmożenie ich działań mających na celu zwiększenie liczby młodych ludzi wybierających tę dziedzinę; 

9. przypomina, że należy poświęcić szczególną uwagę ludziom młodym, mając na względzie, iż stopa 
bezrobocia w UE wzrosła do ponad 20 %, a w niektórych państwach członkowskich lub regionach prze
kroczyła nawet 50 %, i że to młodych ludzi, zwłaszcza młode osoby o najniższych kwalifikacjach, najbar
dziej dotyka obecny kryzys; podkreśla w szczególności niekorzystne skutki programów oszczędnościowych 
w zakresie bezrobocia wśród ludzi młodych w niektórych państwach Unii, zwłaszcza w krajach położonych 
na południu Europy, które prowadzą do tego, że znaczna liczba specjalistów znajduje zatrudnienie w innych 
państwach, w tym w państwach spoza UE; przypomina także, że obecnie jeden na siedmiu uczniów 
(14,4 %) rezygnuje z nauki, zdobywając najwyżej wykształcenie średnie niższego stopnia, a później już 
nie kształci się ani nie szkoli; 

10. zwraca uwagę na naprzemienne systemy szkolenia zawodowego istniejące w niektórych państwach 
członkowskich, które zapewniają powiązanie teorii z praktyką i umożliwiają lepszy dostęp do rynku pracy 
niż czysto szkolne systemy szkolenia;
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11. proponuje, by przy obliczaniu deficytu budżetowego w ramach paktu fiskalnego państwa członkow
skie odliczały inwestycje w kształcenie i szkolenie, ponieważ zgodnie z celami strategii „Europa 2020” 
uznaje się je za kluczowy czynnik napędowy trwałego ożywienia gospodarczego; 

12. wzywa instytucje UE do podjęcia dalszych starań na rzecz opracowania jaśniejszych i lepiej ukie
runkowanych polityk dotyczących młodzieży na szczeblu UE, dostosowanych w większym stopniu do 
nowych wyzwań społecznych; obecne pokolenie młodych ludzi uważa, że nie będzie w stanie osiągnąć 
takiego samego poziomu dobrobytu, jaki osiągnęło poprzednie; 

13. w szczególności zwraca się do państw członkowskich, aby podejmowały środki skierowane do 
młodych ludzi, którzy myślą o przedwczesnym porzuceniu nauki lub tych, którzy nie kształcą się, nie 
szkolą ani nie pracują, celem przedstawienia im ofert wysokiej jakości szkoleń i staży umożliwiających im 
zdobycie kwalifikacji i doświadczeń niezbędnych do ich integracji zawodowej, a także ułatwiających powrót 
niektórych z tych osób do systemu szkolnictwa; jednocześnie wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na 
kształcenie i szkolenie zawodowe w ramach systemów szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem różnorod
ności krajowych systemów szkolnictwa; nawołuje państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków w celu 
zapewnienia młodym ludziom możliwości zdobycia prawdziwych doświadczeń zawodowych oraz szyb
kiego wejścia na rynek pracy; podkreśla, że praktyka musi stanowić ważną część studiów i być częścią 
programów nauczania; 

14. podkreśla, że w czasie trwania kryzysu zatrudnienie ludzi młodych jest jeszcze bardziej zagrożone 
podkreśla konieczność monitorowania, jak szybko po zakończeniu edukacji młodzi absolwenci zdobywają 
pracę odpowiadającą ich wykształceniu i wiedzy, i na podstawie tych informacji dokonania oceny jakości 
systemów edukacji i szkoleń oraz potrzeb i możliwości wprowadzenia dostosowań; 

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz wprowadzenia, 
wdrożenia i dalszego rozwijania europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawo
dowym, systemu Europass i europejskich ram kwalifikacji; 

16. podkreśla, że młodzi ludzie mają do odegrania kluczową rolę w osiągnięciu wymiernych celów UE 
na rok 2020, jeśli chodzi o zatrudnienie, badania i innowację, klimat i energię, kształcenie oraz walkę 
z ubóstwem; 

17. podkreśla znaczenie uczenia się nieformalnego i pozaformalnego dla rozwoju wartości, umiejętności 
i kwalifikacji, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi młodych, jak również do nauki obywatelstwa i uczestnictwa 
w życiu demokratycznym; zwraca się do Komisji o zapewnienie wsparcia, w tym finansowego, na rzecz 
uczenia się nieformalnego i pozaformalnego w ramach nowych programów związanych z kształceniem, 
młodzieżą i obywatelstwem; 

18. mając na względzie, że zmiany demograficzne stały się w Europie niepodważalnym faktem, wzywa 
uniwersytety do zwiększenia dostępu do uczenia się oraz do zmodernizowania programów nauczania celem 
stawienia czoła nowym wyzwaniom i podniesienia kwalifikacji europejskiego społeczeństwa, przy czym 
takie działania nie powinny szkodzić ich misji akademickiej w zakresie przekazywania wiedzy; w tym 
kontekście podkreśla znaczenie wspierania i uznawania ofert kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; 

19. wzywa do ustanowienia dialogu między podmiotami prywatnymi, w szczególności MŚP, władzami 
lokalnymi i regionalnymi, jak również podmiotami społeczeństwa obywatelskiego z wyższymi uczelniami/ 
uniwersytetami, tak aby promować zdobywanie przez studentów wiedzy i umiejętności przydatnych w ich 
wejściu na rynek pracy; przypomina pracodawcom o znaczeniu szkolenia zawodowego, ponieważ pomaga 
ono w adaptacji młodych ludzi do życia zawodowego;
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20. przypomina, że kreatywność stanowi zasadniczy element nowej gospodarki opartej na wiedzy; 
podkreśla, że środowiska twórcze wnoszą istotny i rosnący wkład w gospodarkę, odpowiadający 4,5 % 
PKB Unii Europejskiej i 8,5 mln miejsc pracy; 

21. przypomina, że niezbędne jest zapewnienie synergii między podażą pracowników a zdolnością 
absorpcyjną rynku pracy; 

22. podkreśla istotną rolę publicznych służb zatrudnienia w realizowaniu polityki na rzecz pomocy 
i doradztwa dla osób poszukujących pracy, w szczególności w udzielaniu wsparcia w znalezieniu pracy 
lub szkolenia; kładzie nacisk na fakt, że więcej osób poszukujących pracy powinno mieć możliwość 
skorzystania z odpowiedniego szkolenia ułatwiającego powrót na rynek pracy i wzywa w związku z tym 
państwa członkowskie do przeznaczenia na to niezbędnych środków; 

23. podkreśla decydujące znaczenie ułatwienia osobom niepełnosprawnym korzystania z możliwości 
uczenia się przez całe życie nie tylko poprzez opracowywanie i wdrażanie ukierunkowanych programów, 
lecz także poprzez włączenie wymiaru niepełnosprawności do wszystkich programów przeznaczonych dla 
ogółu ludności; w związku z tym jest zdania, że poświęcenie szczególnej uwagi powiązaniu niepełnos
prawności i uczenia się przez całe życie jest niezbędne, aby zwalczać zjawisko wykluczenia społecznego 
i rzeczywiście wzmocnić pozycję osób niepełnosprawnych na rynku pracy, mając na uwadze, że zgodnie 
z wynikami wszelkich badań w tej dziedzinie poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 
średnia, a ich udział we wspomnianych programach jest bardzo niewielki; 

24. przypomina, że pracodawcy ponoszą główną odpowiedzialność za zapewnienie powszechności 
uczenia się przez całe życie z należytym uwzględnieniem równości płci; zachęca pracodawców do ułat
wiania szkolenia ustawicznego w ciągu całej kariery zawodowej pracowników poprzez lepsze wyekspono
wanie praw do szkolenia, dbanie, aby było ono dostępne dla wszystkich pracowników, oraz poprzez 
właściwe docenianie pracowników za doskonalenie zawodowe, a tym samym umożliwianie dalszej specja
lizacji i stwarzanie możliwości awansu zawodowego; 

25. apeluje o wzmożenie działań na rzecz utworzenia i wdrożenia europejskiego systemu świadectw 
i uznawania kwalifikacji oraz uczenia się formalnego i pozaformalnego, w tym wolontariatu, w celu 
wzmocnienia istotnych powiązań między uczeniem się pozaformalnym a formalnym oraz zwiększenia 
krajowej i transgranicznej mobilności w zakresie kształcenia oraz rynków pracy; 

26. zwraca uwagę na duże rozbieżności między systemami kształcenia i szkolenia w poszczególnych 
państwach i proponuje, aby – w poszanowaniu zasady pomocniczości – równocześnie ze sprawozdaniem 
z postępu prac opublikowano przewodniki dotyczące poszczególnych państw członkowskich, zawierające 
zalecenia mające na celu usprawnienie dotychczasowych strategii politycznych i rozwój krajowych 
systemów kształcenia; 

27. wzywa do wzmocnienia wymiaru zewnętrznego polityk UE za pośrednictwem zintensyfikowanego 
dialogu politycznego i współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia między Unią a jej międzynarodo
wymi partnerami i państwami sąsiadującymi w celu: a) odzwierciedlenia rosnących współzależności gospo
darczych, społecznych i politycznych, b) wniesienia wkładu we wdrażanie wymiaru zewnętrznego strategii 
„Europa 2020” oraz c) wspierania stabilności, dobrobytu i poprawy perspektyw zatrudnienia obywateli 
z krajów partnerskich UE, przy jednoczesnym opracowaniu doskonalszych instrumentów zarządzania 
migracją wykwalifikowanych pracowników do Europy i ułatwiania tej migracji, aby uzupełnić wynikające 
ze zmian demograficznych w Europie niedobory i braki umiejętności; 

28. przypomina, że krajowe systemy kształcenia i szkolenia zawodowego – jako podmioty międzyna
rodowego rynku edukacji – powinny być powiązane z resztą świata, aby pozostały nowoczesne i konku
rencyjne, a ponadto powinny być w stanie w większym stopniu przyciągać osoby uczące się z innych 
państw europejskich i państw trzecich poprzez oferowanie im kształcenia i szkolenia oraz ułatwianie 
uznawania ich kwalifikacji; podkreśla, że kwestie te są tym bardziej istotne w kontekście zmian demogra
ficznych i migracji międzynarodowych;
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29. podkreśla, że choć europejski obszar kształcenia i szkolenia nabiera już kształtów, nie osiągnięto 
jeszcze celu dotyczącego usunięcia barier utrudniających mobilność, i że mobilność edukacyjna w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym jest w dalszym ciągu niewielka; zaznacza, że zasadnicze zwiększenie mobilności 
transnarodowej uczniów i nauczycieli oraz uznawanie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności nabytych za 
granicą będą stanowić w przyszłości ważne wyzwanie i że konieczne jest zapewnienie informacji i ukierun
kowanego doradztwa w celu zainteresowania uczniów z zagranicy europejskimi systemami kształcenia 
i szkolenia zawodowego. 

30. ubolewa, że komunikat Komisji pt. „Kształcenie i szkolenie na rzecz inteligentnego i trwałego 
rozwoju Europy sprzyjającego włączeniu społecznemu” nie uwzględnia w dostatecznym stopniu kwestii 
rozwoju we wczesnych latach nauki szkolnej, a zwłaszcza zagadnienia nauki języków, mimo że stanowi 
ono zasadniczy cel strategii „Europa 2020”; jest zdania, że ten etap kształcenia powinien być uważany za 
najważniejszy dla przyszłych osiągnięć poszczególnych osób w dziedzinie kształcenia i rozwoju osobistego 
i społecznego; uważa, że dzieci skorzystają na wczesnym kształceniu, które ma na celu zwiększanie 
umiejętności motorycznych i społecznych, jak również propagowanie zrównoważonego rozwoju emocjo
nalnego i jednocześnie pobudzanie ciekawości intelektualnej; 

31. zwraca się do Komisji o zachęcanie państw członkowskich do przyjęcia środków wspomagających 
dzieci na rzeczywistych etapach edukacyjnych, od jak najmłodszych lat, a także o ich wspieranie w tych 
działaniach; 

32. jest przekonany, że inwestowanie we wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem, właściwie dostoso
waną do wrażliwości i poziomu dojrzałości poszczególnych grup docelowych, przynosi dużo większe 
korzyści niż inwestowanie na pozostałych etapach; podkreśla, iż zostało udowodnione, że inwestycje we 
wczesnych latach nauki zmniejszają późniejsze koszty; uważa też, że powodzenie kształcenia na wszystkich 
szczeblach zależy od dobrze wyszkolonych nauczycieli oraz od ich ustawicznego doskonalenia zawodo
wego, a zatem niezbędne są wystarczające inwestycje w szkolenie nauczycieli; 

33. podkreśla konieczność zapewnienia profesjonalnej opieki nad dziećmi, aby zadbać o rozwój 
społeczny dziecka, w szczególności w odniesieniu do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
społecznej; 

34. podkreśla powszechną potrzebę zdobycia doskonałych umiejętności językowych od najmłodszych 
lat, nie tylko w zakresie języków urzędowych Unii Europejskich, lecz także języków regionalnych i mniej
szościowych, ponieważ umożliwia to ludziom większą mobilność, dając im łatwiejszy dostęp do rynku 
pracy oraz większe możliwości studiowania, a jednocześnie służy wspieraniu wymiany kulturowej oraz 
większej spójności europejskiej; 

35. podkreśla, że należy koniecznie zachęcać do mobilności w celu nauki języków, tak by osiągnąć cel, 
jakim jest zapewnienie znajomości dwóch języków obcych przez wszystkich obywateli Unii Europejskiej; 

36. podkreśla konieczność rozpoczynania nauki języków już przed zaczęciem nauki w szkole i z zado
woleniem przyjmuje inicjatywy, które umożliwiają uczniom uczenie się ich języka ojczystego, pisanego 
i mówionego, jako przedmiotu nieobowiązkowego w szkole oraz zdobywanie w ten sposób dodatkowych 
umiejętności; 

37. uważa za bardzo istotne promowanie mobilności w ramach ambitnych programów wspólnotowych 
na rzecz edukacji i kultury, zwłaszcza poprzez wymianę nauczycieli, studentów i uczniów, w szczególności 
w dziedzinie językowej, tak by promować aktywność obywatelską, europejskie wartości, jak również umie
jętności językowe i inne wartościowe umiejętności i kompetencje; 

38. zachęca Komisję do tego, by wspierała opracowywanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
edukacji i szkolenia, które można by łatwo dostosować w odniesieniu do języków, a także w kontekście 
technicznym, i które kreowałyby mobilność w sektorach, w których zjawisko wielojęzyczności występuje 
w mniejszym stopniu;
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39. docenia ważny wkład Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypoko
leniowej, obchodzonego w roku 2012, i przypomina, że dla UE istotne jest, aby jej obywatele mieli szansę 
uczenia się, w każdej formie, w późnym okresie życia, oraz zaangażowanie uczących się osób starszych 
w dialog ze specjalistami, którzy świadczą usługi w zakresie uczenia się i udzielają wsparcia w tym zakresie; 

40. przypomina, że celem programu Grundtvig jest wspieranie rozwoju sektora edukacji dla dorosłych 
oraz umożliwienie większej liczbie osób zdobywania wiedzy; zaznacza, że program ten koncentruje się na 
nauczaniu oraz potrzebach w zakresie kształcenia osób pobierających naukę w ramach kursów dla doro
słych i „alternatywnych” kursów nauczania, a także na instytucjach świadczących takie usługi; zwraca się do 
państw członkowskich o podniesienie jakości kształcenia oferowanego przez organizacje zajmujące się 
oświatą dorosłych oraz o promowanie współpracy między nimi; 

41. podkreśla potrzebę promowania istniejących narzędzi europejskich, w szczególności funduszy struk
turalnych przeznaczonych na szkolenie; 

42. podkreśla, że kształcenie dorosłych wykracza poza działania związane z zatrudnieniem i że systemy 
formalnego kształcenia i szkolenia przez całe życie, zgodnie z treścią programu „Uczenie się przez całe 
życie”, powinny uwzględniać także rozwijanie kwalifikacji osobistych, obywatelskich i społecznych; 

43. dostrzega pozytywne skutki dla ogółu społeczeństwa wynikające z aktywności osób starszych, której 
sprzyja ich udział w kształceniu i szkoleniu powodowany chęcią samorealizacji lub kontaktów towarzy
skich; 

44. podkreśla zapotrzebowanie na statystyki w dziedzinie uczenia się przez całe życie obejmujące grupę 
wiekową 65+; podkreśla, że ponieważ wiek emerytalny w wielu krajach UE jest podnoszony i ludzie dłużej 
pracują, konieczne jest uwzględnienie zmian zachodzących w grupie ludności, która nie mieści się w tym 
przedziale; 

45. uznaje edukacyjną i kształtującą rolę sportu, w związku z czym wzywa państwa członkowskie do 
zwiększania inwestycji w sport oraz do promowania aktywności sportowej w szkołach w celu sprzyjania 
integracji i przyczyniania się do rozwijania pozytywnych wartości u młodych Europejczyków; 

46. podkreśla, że szkolenie zawodników na szczeblu lokalnym ma zasadnicze znaczenie z punktu 
widzenia zrównoważonego rozwoju i społecznej roli sportu oraz wyraża poparcie dla organów zarządczych 
w sporcie, które zachęcają kluby do inwestowania w kształcenie i szkolenie młodych lokalnych zawodników 
w oparciu o środki wprowadzające minimalną liczbę zawodników trenowanych na szczeblu lokalnym 
w drużynach klubowych, i zachęca, by kontynuować te działania; 

47. zachęca państwa członkowskie do rozważenia możliwości wprowadzenia zakrojonego na większą 
skalę systemu niewielkich stypendiów, przy jednoczesnym ograniczeniu formalności administracyjnych, dla 
studentów napotykających trudności finansowe, kształcących się na poziomie niższym niż uniwersytecki, 
celem zachęcenia ich do kontynuowania nauki, co przyczyni się do ograniczania nierówności społecznych 
i zapewni lepsze możliwości uczenia się dla wszystkich; 

48. jest zdania, że należy podejmować więcej działań w celu zlikwidowania różnic w liczbie mężczyzn 
i kobiet otrzymujących dyplomy w dziedzinie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, które to 
różnice ilustruje fakt, że wśród absolwentów kierunków inżynierskich jedynie 20 % to kobiety; 

49. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich.
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