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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000038/2017 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Thomas Händel 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Przedmiot: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Kwalifikacje różnią się w różnych częściach Unii Europejskiej, co sprawia, że trudno jest ocenić wiedzę 
i umiejętności pracowników i osób uczących się. 

W 2008 r. Parlament i Rada przyjęły zalecenie w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji 
dla uczenia się przez całe życie w celu zwiększenia przejrzystości, porównywalności i możliwości 
przenoszenia kwalifikacji w Europie. Cele europejskich ram kwalifikacji nie zostały jeszcze w pełni 
osiągnięte. W związku z tym w ramach swojego Nowego europejskiego programu na rzecz 
umiejętności Komisja proponuje przegląd systemu w oparciu o nowe zalecenie Rady. 

1. W jaki sposób proponowane zalecenie ułatwi zapewnianie równych szans w społeczeństwie 
opartym na wiedzy, a także lepszą przenikalność systemów kształcenia i szkolenia? W jaki 
sposób pomoże ono zrównoważyć podaż i popyt na umiejętności na rynku pracy? 

2. W jaki sposób przegląd europejskich ram kwalifikacji doprowadziłby do ich lepszego 
funkcjonowania? Dlaczego Komisja uznała przegląd za konieczny, mimo iż obecne ramy zostały 
jedynie częściowo wdrożone, a państwa członkowskie apelują o skupienie na nich większej 
uwagi? 

3. W jaki sposób ramy przyczyniają się do szybkiej walidacji uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego? Jak ma funkcjonować nowy układ wzajemnych zależności między ECTS a 
ECVET? 

4. W jaki sposób Komisja będzie wspierać spójne wdrażanie europejskich ram kwalifikacji we 
wszystkich państwach członkowskich, a także stosowanie tych ram i ich widoczność oraz udział 
wszystkich zainteresowanych stron? 

5. W jaki sposób Komisja, stosując europejskie ramy kwalifikacji jako ogólne ramy, zapewni, aby 
konkretne cechy krajowych systemów szkolenia i kształcenia mogły być uznawane i zrozumiałe w 
innych państwach członkowskich? 

6. Rosnąca liczba migrantów napływających do UE i ją opuszczających wymaga lepszego 
zrozumienia kwalifikacji nadawanych poza UE oraz ich uznawania, aby pomóc migrantom i 
uchodźcom w integracji na rynkach pracy w UE. W jaki sposób Komisja zamierza wspierać 
rozwój i stosowanie mechanizmów umożliwiających porównywanie i uznawanie kwalifikacji 
zdobytych w państwach trzecich? 

Przedłożone: 5.5.2017 
Przekazane: 9.5.2017 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 16.5.2017 


