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14.

wzywa UE i spoBeczno[7 midzynarodow5 do zachowania czujno[ci, w szczególno[ci co do prze-

strzegania midzynarodowych zasad dotycz5cych praw czBowieka, oraz do dalszego wspierania procesu
demokratyzacji w Etiopii;

15.

wzywa Komisj do kontynuowania, a w razie konieczno[ci wzmocnienia, polityki humanitarnej Unii

Europejskiej

wobec

Etiopii

oraz

do

uzale|nienia

zakresu

pomocy

innej

ni|

humanitarna

od

postpów

w procesie demokratycznym;

16.

wzywa przewodnicz5cego Parlamentu Europejskiego do zwrócenia si do przewodnicz5cego Parla-

mentu Etiopii w celu wyra|enia powa|nego zaniepokojenia odmow5 czBonkom opozycji prawa zabrania
gBosu, przyjt5 ustaw5 pozbawiaj5c5 immunitetu parlamentarnego wybranym posBom opozycji, którzy nie
rozpoczli sprawowania mandatu, oraz projektem ustawy o przedBu|eniu kadencji poprzednim zarz5dom
gmin, lekcewa|5cym wyniki wyborów, oraz do nalegania na szybkie uchylenie takich
niezgodno[ci z minimalnymi standardami demokratycznymi oraz z racji tego,

|e

[rodków

z racji ich

wzmagaj5 one napicia

polityczne i nieufno[7;

17.

zobowi5zuje swojego Przewodnicz5cego do przekazania niniejszej rezolucji rz5dowi Etiopii, przewod-

nicz5cemu Etiopskiego Zgromadzenia Narodowego, przewodnicz5cemu Parlamentu PanafrykaDskiego, opozycyjnym partiom politycznym (skre[lenie 5 sBów), Radzie, Komisji, oraz Unii AfrykaDskiej.

P6_TA(2005)0384

Edukacja jako fundament procesu lizboDskiego
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie edukacji jako fundamentu procesu lizboDskiego
(2004/2272(INI))
Parlament Europejski,




uwzgldniaj5c

dokument






A.

Komisji

zatytuBowany



Postpy

w

realizacji

celów

lizboDskich

sprawozdanie 2005 (SEC(2005)0419),

uwzgldniaj5c wspólne sprawozdanie tymczasowe Rady i Komisji w sprawie wdro|enia szczegóBowego




programu prac dotycz5cego monitorowania celów systemów edukacji i szkoleD w Europie ( Edukacja
i szkolenie 2010





roboczy

w dziedzinie edukacji i szkoleD



Konieczno[7 reform w celu zapewnienia powodzenia strategii lizboDskiej ) ( ),
1

uwzgldniaj5c wnioski koDcowe Rady Europejskiej jaka miaBa miejsce w Brukseli w dniach 22 i 23
marca 2005 r. zakBadaj5ce wznowienie Strategii LizboDskiej,
uwzgldniaj5c rezolucj z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie

[ródokresowej

rewizji Strategii LizboD-

2

skiej ( ),

uwzgldniaj5c komunikat Komisji zatytuBowany
lata 2005-2008



(COM(2005)0141),

uwzgldniaj5c komunikat Komisji zatytuBowany




Zintegrowane wytyczne dla wzrostu i zatrudnienia na

Mobilizowanie potencjaBu umysBowego Europy: umo|-



liwianie uniwersytetom wniesienie peBnego wkBadu do Strategii LizboDskiej

(COM(2005)0152),

uwzgldniaj5c art. 45 Regulaminu,
uwzgldniaj5c sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0245/2005),

maj5c na uwadze cele Strategii LizboDskiej obejmuj5cej trwaBy wzrost gospodarczy, oparty na wiedzy
i wikszej liczbie lepszych miejsc pracy, tworzenie nowych miejsc pracy, wzmocnienie spójno[ci spo-

Becznej, zwalczanie ubóstwa w Unii
spoBecznego w ramach gospodarki i
1

Dz.U. C 104 z 30.4.2004, str. 1.

2

P6_TA(2005)0069.

( )
( )

Europejskiej, promowanie równych szans i europejskiego modelu
spoBeczeDstwa opartych na wiedzy,

28.9.2006

28.9.2006
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B.

maj5c na uwadze,

|e

podstawowym warunkiem osi5gnicia celów lizboDskich jest skuteczne wdro|enie

spójnych strategii krajowych o charakterze ogólnym odno[nie ustawicznej edukacji i szkoleD oraz podnoszenia kompetencji poprzez wB5czenie reform krajowych w kontekst europejski,

C.

maj5c na uwadze konieczno[7 skutecznego wdro|enia programu
mie krajowym i europejskim,

D.

maj5c na uwadze,
nauczania

w

|e

i Rozwoju sprawozdanie

E.

maj5c na uwadze,



Edukacja i szkolenia 2010

na pozio-

niepokoj5ca jest du|a rozbie|no[7 midzy wynikami osi5ganymi przez systemy
któr5

Unii,



|e



wykazaBo



opublikowane

przez

Organizacj

WspóBpracy

Zagranicznej

Pisa 2003 ,

inwestowanie w edukacj i szkolenie stanowi kluczowy czynnik zarówno pod

wzgldem zasobów ludzkich jak i ulepszania jako[ci, skuteczno[ci i dostpno[ci systemów ksztaBcenia
i szkoleD Unii,

1.

zwraca si do PaDstw CzBonkowskich o wdro|enie programu prac

zapewnienie zaanga|owania wszystkich zainteresowanych podmiotów;

2.

uwa|a,

|e



Edukacja i szkolenia 2010



oraz

osi5gnicie celów lizboDskich wymaga poBo|enia wikszego nacisku na edukacj, a Unia

powinna jak najszybciej rozpocz57 promowanie konwergencji systemów nauczania PaDstw CzBonkowskich,
narzucaj5c im wy|sze standardy wyników;

3.

uwa|a,

|e

konkretne dziaBania wdra|ane na poziomie wspólnotowym i krajowym w zakresie edukacji

i szkoleD musz5 by7 przede wszystkim skierowane do grup docelowych, na przykBad mBodzie|y, osób
poszukuj5cych pracy i osób, które chc5 si ksztaBci7, aby dostosowa7 si do zmieniaj5cego si rynku pracy;

4.

w celu rozwoju kompetencji zgodnych z potrzebami spoBeczeDstwa opartego na wiedzy zwraca si do

Rady, Komisji i PaDstw CzBonkowskich o podjcie niezbdnych dziaBaD i reform zmierzaj5cych do zredukowania przeszkód administracyjnych w celu:




zwikszenia mobilno[ci studentów, sta|ystów, pracowników i ich rodzin oraz naukowców, a tak|e wzajemnego uznawania kwalifikacji,

zapewnienia powszechnego i niedyskryminuj5cego dostpu do edukacji i szkoleD wysokiej jako[ci oraz
opracowania polityk integracji spoBecznej dla mBodzie|y mniej uprzywilejowanej i dotknitej ubóstwem,
aby umo|liwi7 jej zdobywanie kwalifikacji i uBatwi7 dostp do rynku pracy;

5.

zwraca si do PaDstw CzBonkowskich o opracowanie odpowiednich polityk pozwalaj5cych na rozwój

nowych
nowania

zródeB

zatrudnienia, na przykBad usBug na rzecz osób i przedsibiorstw, ekonomii spoBecznej, pla-

przestrzennego

i

zarz5dzania

miastem,

ochrony

[rodowiska

i

nowych

rodzajów

zatrudnienia

w przemy[le oraz zawodów tradycyjnych, zwBaszcza w sektorze rzemie[lniczym;

6.

uwa|a,

|e

umo|liwienie dostpu do ksztaBcenia przez caBe

|ycie

wszystkim na równych prawach

wymaga wdro|enia innowacyjnych modeli organizacji pracy i nowych form podziaBu kosztów pomidzy
przedsibiorstwa,

pracowników

i

wBadze

publiczne

poprzez

uczynienie

z

technologii

informacyjnych

i komunikacyjnych (ITC) najwy|szego priorytetetu, aby umo|liwi7 równie| ksztaBcenie w ramach rodziny;

7.

uznaje za trafne dwadzie[cia dziewi7 wskazników stosowanych przez Komisj do oceny mo|liwo[ci

oraz postpów osi5gnitych przez systemy nauczania w Europie oraz zauwa|a konieczno[7 opracowania
nowych wskazników w kluczowych dziedzinach w których ich brakuje (jzyki, technologie informacyjne
i komunikacyjne, nauczyciele, skuteczno[7 inwestycji, ksztaBcenie dorosBych, integracja spoBeczna i aktywne
obywatelstwo); na tej podstawie zwraca si do PaDstw CzBonkowskich o, w szczególno[ci, priorytetowe
podjcie

odpowiednich

[rodków,

aby

zmniejszy7

wysok5

liczb

mBodzie|y

porzucaj5cej

przedwcze[nie

nauk bez zdobycia jakichkolwiek kwalifikacji, gdy| tendencja ta stanowi przeszkod we wzmacnianiu spójno[ci spoBecznej w Unii;
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8.

zwraca si do Komisji i PaDstw CzBonkowskich o wiksze ukierunkowanie mBodzie|y na wydziaBy

techniczne zapewniaj5ce zatrudnienie i integracj; w zwi5zku z powy|szym wzywa, aby Unia, we wspóBpracy z PaDstwami CzBonkowskimi, przeprowadziBa kampani informacyjn5 maj5c5 na celu promowanie
w[ród mBodzie|y i rodziców wydziaBów typowo technicznych, aby w ten sposób zerwa7 z ich czsto negatywnym wizerunkiem spoBecznym; popiera zwikszenie liczby badaD naukowych, badaD i rozwoju, mobilno[ci naukowców i studentów za po[rednictwem programu Erasmus Mundus; ponagla Komisj do usunicia
barier utrudniaj5cych mobilno[7 oraz do stworzenia projektu pilota|owego zmierzaj5cego do opracowania
programu dla praktykantów na wzór programu Erasmus, aby uBatwi7 im dostp do wspólnotowych programów edukacji i szkoleD

9.





nowej generacji ;

zwraca si do PaDstw CzBonkowskich o podjcie odpowiednich

czone przez Rad i zapewni7 15 % wzrost liczby absolwentów nauk

[rodków, aby
[cisBych do 2010

osi5gn57 cele wyznar. przy jednoczesnym

korygowaniu braku równowagi midzy kobietami a m|czyznami;

10.

zachca PaDstwa CzBonkowskie do wdro|enia polityki ustawicznej edukacji i ksztaBcenia, spójnej na

wszystkich poziomach nauczania, równie| na poziomie studiów wy|szych, i sprzyjaj5cej integracji spoBecznej, a tak|e dostosowanej do zmian spoBecznych, demograficznych i gospodarczych;

11.

zachca PaDstwa CzBonkowskie do wdro|enia systematycznych programów szkoleniowych z zakresu

stosowania nowych technologii we wszystkich placówkach o[wiatowych i placówkach ksztaBcenia przez caBe

|ycie;

12.

zwraca si do PaDstw CzBonkowskich o zwikszenie liczby nauczycieli i wprowadzenie, w ramach

ustawicznego ksztaBcenia zawodowego, wysokiej jako[ci pocz5tkowych i ustawicznych szkoleD dla nauczycieli, które umo|liwi5 im zdobycie kwalifikacji i kompetencji, pozwalaj5c im tym samym peBni7 ich rol
w spoBeczeDstwie opartym na wiedzy w ci5gu nastpnych kilkudziesiciu lat, w szczególno[ci dziki szkoleniom pedagogicznym z zakresu nowych technologii informacyjnych;

13.

zwraca si do PaDstw CzBonkowskich o podjcie znacznych wysiBków na rzecz osi5gnicia zasadni-

czego celu Unii, jakim jest nauczanie wszystkich

[rednio

co najmniej dwóch jzyków obcych, szczególnie

jzyków s5siednich krajów;

14.

uwa|a

za

konieczne

wzmocnienie

otwartej

metody

koordynacji

i

wymian

dobrych

praktyk

w dziedzinie edukacji i szkoleD oraz w peBni popiera program dziaBaD w zakresie ksztaBcenia z pomoc5





rówie[ników ( peer learning activities ) wprowadzony przez Komisj w 2005 r.; podkre[la dominuj5c5 rol
wskazników europejskich w mierzeniu postpów osi5gnitych w realizacji celów lizboDskich w dziedzinie
edukacji i szkoleD;

15.

zwraca si do Komisji i PaDstw CzBonkowskich o wzmocnienie ich zdolno[ci do analizy statystycznej

w dziedzinie ksztaBcenia przez caBe

16.

kBadzie

nacisk

na

|ycie;

konieczno[7

zapewnienia

ze

strony

Unii

dostatecznych

metod

finansowania

nowego zintegrowanego programu dziaBania w dziedzinie ustawicznej edukacji i ksztaBcenia; podkre[la równie| konieczno[7 dopilnowania, aby Europejski Fundusz SpoBeczny mógB nadal by7 dostpny dla wszystkich
PaDstw CzBonkowskich Unii po 2006 r.;

17.
szBych

zwraca si do Rady i Komisji o zapewnienie odpowiednich
perspektyw

finansowych

dla

wszystkich

dziaBaD,

i ksztaBceniem, a od których w znacznym stopniu zale|e7 bdzie

18.

[rodków bud|etowych w ramach przys5 zwi5zane z ustawiczn5 edukacj5
realizacja celów Strategii LizboDskiej;

które

zwraca si do PaDstw CzBonkowskich o zaplanowanie wzrostu inwestycji i skuteczniejsze wykorzys-

tanie dostpnych

[rodków

(poprzez skuteczne zarz5dzanie przedsiwziciami partnerskimi midzy inwesty-

cjami publicznymi i prywatnymi) przeznaczonych na edukacj i ksztaBcenie;

19.

zwraca si do PaDstw CzBonkowskich o okre[lenie spójnych polityk krajowych i popraw warunków

dostpu do edukacji i szkoleD osobom ubiegaj5cym si o prac; w tym wzgldzie podkre[la rol partnerów
spoBecznych i zwraca si do nich o jej wypeBnianie zarówno w ustanawianiu, jak i wdra|aniu polityk;

28.9.2006

28.9.2006
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wzywa PaDstwa CzBonkowskie do upewnienia si,

20.

|e

ich krajowe Programy LizboDskie, które maj5

zosta7 przedstawione do 2006 r., zawieraj5 szczegóBowy opis

[rodków przeznaczonych na podniesienie
|e plany te zostan5 przedstawione

wyników w dziedzinie edukacji wraz z harmonogramami i celami oraz
i poddane debacie w parlamentach narodowych;

podkre[la kluczow5 rol uniwersytetów w tworzeniu i szerzeniu wiedzy i zachca do zwikszenie ich

21.

znaczenia poprzez rozwój synergii pomidzy europejskim szkolnictwem wy|szym, europejskim obszarem
badaD naukowych, europejskim ksztaBceniem przez caBe

|ycie

i sektorem produkcyjnym;

zobowi5zuje swojego Przewodnicz5cego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji, jak

22.

równie| rz5dom oraz parlamentom PaDstw CzBonkowskich.

P6_TA(2005)0385

Integracja imigrantów w Europie
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie integracji imigrantów w Europie za po[rednictwem
systemu o[wiaty i nauczania wielojzycznego (2004/2267(INI))
Parlament Europejski,




uwzgldniaj5c dyrektyw 77/486/EWG Rady z dnia 25 lipca 1977 r., w sprawie ksztaBcenia dzieci
pracowników migruj5cych ( ),
1

uwzgldniaj5c rezolucj Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. ( ), w której zachcaj5 PaDstwa CzBonkowskie
2

do promowania nauki jzyków obcych od jak najmBodszych lat i do europejskiej wspóBpracy midzy
szkoBami, które umo|liwiaj5 tego typu nauk,





uwzgldniaj5c rezolucj Rady z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie

uczynienia ze szkoBy miejsca

nauczania otwartego, aby przeciwdziaBa7 porzucaniu nauki i wyobcowaniu mBodzie|y oraz wspiera7



jej integracj ze spoBeczeDstwem ( ),



3

uwzgldniaj5c wnioski koDcowe Rady Europejskiej w Barcelonie, która odbyBa si w dniach 15 i 16
marca 2002 r., w sprawie promocji nauczania przynajmniej dwóch jzyków obcych od najmBodszych
lat,



uwzgldniaj5c komunikat Komisji z
Komitetu

i zatrudnienia (COM(2003)0336)



dnia 13 czerwca 2003 r. dla Rady, Parlamentu Europejskiego,

Ekonomiczno-SpoBecznego

,

i

Regionów

w

sprawie

imigracji,

integracji

uwzgldniaj5c komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-SpoBecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 24 lipca 2003 r., zatytuBowany
nauki jzyków i ró|norodno[ci jzykowej



Komitetu







Promowanie

plan dziaBaD 2004 - 2006 (COM(2003)0449),

uwzgldniaj5c zalecenie Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, stwierdzaj5cego,

|e

nale|y zwikszy7 pomoc publiczn5 w celu zmniejszenia niekorzystnej sytuacji uczniów pochodz5-

cych ze spoBeczno[ci imigranckich lub mniejszo[ci narodowych,



uwzgldniaj5c wnioski z sympozjum zatytuBowanego

marca 2005 r.,







otwiera nowe perspektywy

uwzgldniaj5c art. 45 Regulaminu,
uwzgldniaj5c sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6-0243/2005),

Dz.U. L 199 z 6.8.1977, str. 32.

2

Dz.U. C 1 z 3.1.1998, str. 2.

3

Dz.U. C 295 z 5.12.2003, str. 3.

( )

Ewolucja nauczania w Europie

uwzgldniaj5c wnioski Rady ds. Edukacji z dnia 25 maja 2005 r.,

1

( )
( )





wielojzyczno[7

zorganizowanego przez prezydencj luksembursk5 w dniach 10



11

