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Poprawka 1
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną z 
kluczowych korzyści płynących z 
integracji europejskiej;

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników, jeżeli towarzyszy mu 
harmonizacja systemów zabezpieczeń 
socjalnych oraz systemów prawnych, 
mająca na celu eliminację wszelkich 
możliwych form dumpingu socjalnego i 
gospodarczego, może stanowić korzyść 
płynącą z integracji europejskiej;

Or. it

Poprawka 2
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną z 
kluczowych korzyści płynących z 
integracji europejskiej;

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników o coraz wyższych 
kwalifikacjach jest jedną z kluczowych 
korzyści płynących z konkurencyjnego i 
zintegrowanego rynku wewnętrznego;

Or. fr

Poprawka 3
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną 

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną 



PE470.037v02-00 4/45 AM\875574PL.doc

PL

z kluczowych korzyści płynących 
z integracji europejskiej;

z kluczowych korzyści płynących ze 
współpracy europejskiej;

Or. en

Poprawka 4
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną 
z kluczowych korzyści płynących 
z integracji europejskiej;

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną 
z kluczowych korzyści płynących 
z integracji europejskiej oraz istotnym 
czynnikiem europejskiej gospodarki;

Or. en

Poprawka 5
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną z 
kluczowych korzyści płynących z 
integracji europejskiej;

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną z 
kluczowych korzyści płynących z 
integracji europejskiej, przy czym 
mobilność musi iść zawsze w parze z 
jakością kwalifikacji zawodowych;

Or. de

Poprawka 6
Thomas Händel
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną z 
kluczowych korzyści płynących z 
integracji europejskiej;

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników w połączeniu z 
harmonizacją systemów społecznych, o 
której mowa w art. 151 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), jest jedną z kluczowych korzyści 
płynących z integracji europejskiej;

Or. fr

Amendment 7
Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną z 
kluczowych korzyści płynących z 
integracji europejskiej;

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną z 
kluczowych korzyści płynących z 
integracji europejskiej oraz prawem 
wszystkich obywateli Europy;

Or. it

Poprawka 8
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną 
z kluczowych korzyści płynących 
z integracji europejskiej;

1. jest przekonany, że swobodny przepływ 
osób i pracowników jest jedną 
z kluczowych korzyści płynących 
z integracji europejskiej; zdecydowanie 
uważa, że należy poprawić mobilność 
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pracowników wśród obywateli 
europejskich i że bariery pośrednie, 
np. związane z uznawaniem dyplomów 
i kwalifikacji zawodowych, powinny 
zostać zlikwidowane w celu zniwelowania 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 9
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę na fakt, że 
nieuznawanie kwalifikacji zawodowych 
jest często uwarunkowane względami 
strategicznymi i dążeniem do wypłaty 
niższego wynagrodzenia; w związku z tym 
domaga się przestrzegania przepisów i 
umów zbiorowych, aby zapewnić 
poszanowanie zasady równej płacy za tę 
samą pracę w tym samym miejscu;

Or. de

Amendment 10
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie bezpiecznej dla 
krajowych gospodarek i uregulowanej
mobilności transgranicznej jako środka na 
rzecz skutecznego funkcjonowania
europejskiego rynku pracy oraz uznaje 
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i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE;

potrzebę przeprowadzenia modernizacji 
dyrektywy 2005/36/WE;

Or. it

Poprawka 11
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE;

2. popiera niektóre inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia przeglądu dyrektywy 
2005/36/WE;

Or. de

Poprawka 12
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE;

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego dobrobyt, spójność 
społeczną i zrównoważony rozwój w UE; 
zwraca uwagę, że należy osiągnąć 
równowagę między tymi celami a potrzebą 
zachowania przez państwa członkowskie 
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możliwości egzekwowania przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu 
uzasadnionych względami interesu 
publicznego, takimi jak normy 
deontologiczne, ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo publiczne, wymogi 
zdrowotne i normy socjalne; uznaje 
potrzebę przeprowadzenia modernizacji 
dyrektywy 2005/36/WE;

Or. en

Poprawka 13
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE;

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego spójność społeczną,
wzrost gospodarczy i konkurencyjność 
w UE; zwraca uwagę, że należy osiągnąć 
równowagę między tymi celami a potrzebą 
zachowania przez państwa członkowskie 
możliwości egzekwowania przepisów 
dotyczących wykonywania zawodu 
uzasadnionych względami interesu 
publicznego, takimi jak normy 
deontologiczne, ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo publiczne, wymogi 
zdrowotne i normy socjalne; uznaje 
potrzebę przeprowadzenia modernizacji 
dyrektywy 2005/36/WE;

Or. en

Poprawka 14
Thomas Händel
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE;

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie usług i rynku pracy oraz 
jako środka stymulującego wzrost 
gospodarczy oparty na postępie 
społecznym dotyczącym wszystkich 
mężczyzn i kobiet w Unii zgodnie z art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej; uznaje 
potrzebę przeprowadzenia modernizacji 
dyrektywy 2005/36/WE;

Or. fr

Amendment 15
Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE;

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynków i pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE celem zagwarantowania 
jasnych i wzmocnionych ram prawnych;

Or. it

Poprawka 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati



PE470.037v02-00 10/45 AM\875574PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie mobilności 
transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE;

2. popiera wszystkie inicjatywy, których 
celem jest ułatwienie dobrowolnej 
mobilności transgranicznej jako środka 
umożliwiającego skuteczne 
funkcjonowanie rynku pracy oraz jako 
środka stymulującego wzrost gospodarczy 
i konkurencyjność w UE; uznaje potrzebę 
przeprowadzenia modernizacji dyrektywy 
2005/36/WE; domaga się stałego 
angażowania partnerów społecznych w 
proces przeglądu i wdrożenia dyrektywy 
2005/36/WE;

Or. de

Poprawka 17
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do utworzenia 
jednolitej europejskiej bazy danych, 
uzupełnianej przez państwa członkowskie, 
a dotyczącej profili zawodowych 
chronionych prawem lub stosowanych w 
praktyce w państwach członkowskich, 
przeznaczonej do użytku bezrobotnych, 
pracowników, specjalistów, 
przedsiębiorstw, organów publicznych itd., 
co będzie z korzyścią dla mobilności w 
UE;

Or. el

Poprawka 18
Karima Delli
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. popiera koncepcję legitymacji 
zawodowej, podkreśla jednak, że powinien 
jej towarzyszyć skuteczny system 
informacyjny, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnej ochrony danych 
dotyczących pracowników;

Or. en

Poprawka 19
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. popiera koncepcję legitymacji 
zawodowej, podkreśla jednak, że powinien 
jej towarzyszyć skuteczny system 
informacyjny, przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnej ochrony danych 
dotyczących pracowników;

Or. en

Poprawka 20
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. zwraca się do państw członkowskich, 
by poprawiły skuteczność działań 
organów publicznych, jeśli chodzi o 
informowanie na temat praw 
pracowników i na temat procedur 
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uznawania kwalifikacji zawodowych, tak 
by zmniejszyć odstraszającą biurokrację w 
ramach wspierania mobilności;

Or. el

Poprawka 21
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem
sektorów opartych na innowacjach i 
technologiach cyfrowych;

3. nie jest przekonany, że należy 
zmniejszyć liczbę zawodów regulowanych, 
uważa jednak za rozsądne rozszerzenie 
zakresu automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów, szczególnie w odniesieniu do
sektorów opartych na innowacjach i 
technologiach cyfrowych;

Or. de

Poprawka 22
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów opartych na innowacjach i 
technologiach cyfrowych;

3. wzywa Komisję do opracowania w 
porozumieniu ze stowarzyszeniami 
zawodowymi i partnerami społecznymi 
uproszczonego systemu zawodów 
regulowanych; należy rozszerzyć zakres 
automatycznego uznawania kwalifikacji w 
przypadku nowych zawodów zgodnie z 
celem określonym w art. 153 TFUE 
dotyczącym ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników, jak również 
użytkowników i konsumentów, ze 
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szczególnym uwzględnieniem sektorów 
opartych na innowacjach i technologiach 
cyfrowych;

Or. fr

Poprawka 23
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów opartych na innowacjach i 
technologiach cyfrowych;

3. jest przekonany, że liczba zawodów 
regulowanych może zostać zmniejszona, 
przy czym należy szczególnie uwzględnić 
sektory oparte na innowacjach i 
technologiach cyfrowych;

Or. de

Poprawka 24
Jutta Steinruck, Sergio Gaetano Cofferati

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem
sektorów opartych na innowacjach i 
technologiach cyfrowych;

3. jest przekonany, że należy stopniowo 
zmniejszyć liczbę zawodów regulowanych 
i rozszerzyć zakres automatycznego 
uznawania kwalifikacji w przypadku 
nowych zawodów, przy czym należy też 
uwzględnić sektory oparte na innowacjach 
i technologiach cyfrowych;

Or. de
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Poprawka 25
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów opartych na innowacjach 
i technologiach cyfrowych;

3. jest przekonany, że można zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów opartych na innowacjach 
i technologiach cyfrowych; zwraca uwagę 
na wkład, jaki mobilność 
wykwalifikowanych pracowników może 
wnieść w upowszechnianie innowacyjnych 
i ekologicznych technologii, a w związku 
z tym na potrzebę zadbania, aby 
pracownicy posiadali kwalifikacje 
i świadectwa wymagane do celów 
prowadzenia danej działalności 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 26
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów opartych na innowacjach 
i technologiach cyfrowych;

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów opartych na innowacjach 
i technologiach cyfrowych; zwraca uwagę 
na wkład, jaki mobilność 
wykwalifikowanych pracowników może 
wnieść w upowszechnianie innowacyjnych 
i ekologicznych technologii, a w związku 
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z tym na potrzebę zadbania, aby 
pracownicy posiadali kwalifikacje 
i świadectwa wymagane do celów 
prowadzenia danej działalności 
zawodowej;

Or. en

Poprawka 27
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów opartych na innowacjach i 
technologiach cyfrowych;

3. jest przekonany, że należy sprawdzić i w 
miarę możliwości zmniejszyć liczbę 
zawodów regulowanych oraz sprawdzić i 
w miarę możliwości rozszerzyć zakres 
automatycznego uznawania kwalifikacji w 
przypadku nowych zawodów ze 
szczególnym uwzględnieniem sektorów 
opartych na innowacjach i technologiach 
cyfrowych;

Or. de

Poprawka 28
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
sektorów opartych na innowacjach i 
technologiach cyfrowych;

3. jest przekonany, że należy zmniejszyć 
liczbę zawodów regulowanych i rozszerzyć 
zakres automatycznego uznawania 
kwalifikacji w przypadku nowych 
zawodów ze szczególnym uwzględnieniem 
innowacyjnych sektorów przemysłu i 
usług o dużej wartości dodanej, 
wykorzystujących zaawansowane 
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technologie i posiadających duży 
potencjał wzrostu, oraz z uwzględnieniem 
branż technologii cyfrowych;

Or. lt

Poprawka 29
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do ustanowienia 
ambitnych podstaw w zakresie uznawania 
kwalifikacji zawodowych wszystkich 
pracowników, tak aby mogli oni uzyskać 
poświadczenie kwalifikacji (dyplom, tytuł 
zawodowy lub zaświadczenie o 
kwalifikacjach zawodowych) na podstawie 
doświadczenia zawodowego po 
zatwierdzeniu przez właściwą komisję 
zdobytej wiedzy i kompetencji; 

Or. fr

Amendment 30
Vincenzo Iovine

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zdaje sobie sprawę z konieczności 
podjęcia dalszych działań w zakresie 
uznawania kwalifikacji zawodowych, 
ponieważ, pomimo znacznych postępów, 
treści szkoleń w poszczególnych 
państwach członkowskich nie osiągnęły 
jeszcze zadowalającego stopnia 
zbieżności; 
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Or. it

Poprawka 31
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że na szczeblu europejskim 
należy zwrócić specjalną uwagę na 
korzystanie z europejskiego paszportu 
kompetencji, który może ułatwiać 
mobilność pracowniczą i tworzenie 
zbieżnych systemów edukacyjnych w celu 
lepszego reagowania na potrzeby rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 32
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa państwa członkowskie, aby 
lepiej koordynowały swoje formalne 
i nieformalne systemy edukacyjne w celu 
zapewnienia przyszłej siły roboczej 
o porównywalnych kwalifikacjach, które 
mogłyby być przydatne z punktu widzenia 
europejskiego rynku pracy oraz podnosić 
poziomy produktywności i wzmacniać 
zachowania konkurencyjne; 

Or. en

Poprawka 33
Jutta Steinruck, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że uznawanie kwalifikacji 
zawodowych jest ściśle powiązane z 
realizacją procesu bolońskiego, którego 
celem jest utworzenie jednolitego 
europejskiego obszaru szkolnictwa 
wyższego;

Or. de

Poprawka 34
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że państwa członkowskie 
muszą nadal mieć prawo do zapobiegania, 
kiedy uznają to za konieczne, 
automatycznemu uznawaniu 
niedostatecznych kwalifikacji przez 
zastosowanie środków wyrównawczych;

Or. de

Poprawka 35
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję, aby wprowadziła 
wspólnotowy system uznawania 
kwalifikacji zawodowych, wzorując się na 
systemie uniwersyteckim licencjat-
magisterium-doktorat, tak aby uczynić 
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rynek pracy bardziej czytelnym dla 
pracodawców i bardziej dostępnym dla 
osób poszukujących pracy, dzięki czemu 
mogliby oni opierać się na jednej 
podstawie prawnej;

Or. fr

Poprawka 36
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dalszego ulepszania i 
właściwego wykorzystywania systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w celu dysponowania 
scentralizowanym i interoperacyjnym 
elektronicznym systemem dotyczącym 
zawodów regulowanych, łatwo dostępnym 
dla wykwalifikowanych pracowników i dla 
organów publicznych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu poszanowania zasad ochrony 
danych;

4. wzywa Komisję do dalszego ulepszania i 
właściwego wykorzystywania systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w celu dysponowania 
interoperacyjnym elektronicznym 
systemem dotyczącym zawodów 
regulowanych, łatwo dostępnym dla 
wykwalifikowanych pracowników i dla 
organów publicznych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu poszanowania zasad ochrony 
danych;

Or. de

Poprawka 37
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dalszego ulepszania i 
właściwego wykorzystywania systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w celu dysponowania 
scentralizowanym i interoperacyjnym 
elektronicznym systemem dotyczącym 

4. wzywa Komisję do dalszego ulepszania i 
właściwego wykorzystywania systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w celu dysponowania 
scentralizowanym i interoperacyjnym 
elektronicznym systemem dotyczącym 
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zawodów regulowanych, łatwo dostępnym 
dla wykwalifikowanych pracowników i dla 
organów publicznych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu poszanowania zasad ochrony 
danych;

zawodów regulowanych, łatwo dostępnym 
dla wykwalifikowanych pracowników i dla 
organów publicznych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu poszanowania zasad ochrony 
danych; uważa, że organy publiczne, 
partnerzy społeczni i izby zawodowe 
powinni współpracować na szczeblu 
krajowym i europejskim, aby zwiększyć 
rozpoznawalność i przejrzystość IMI oraz 
poprawić dostęp do tego systemu;

Or. de

Poprawka 38
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do dalszego ulepszania i 
właściwego wykorzystywania systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w celu dysponowania 
scentralizowanym i interoperacyjnym 
elektronicznym systemem dotyczącym 
zawodów regulowanych, łatwo dostępnym 
dla wykwalifikowanych pracowników i dla 
organów publicznych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu poszanowania zasad ochrony 
danych;

4. wzywa Komisję do dalszego ulepszania 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI), do jego rozszerzenia 
na zawody nieobjęte tzw. dyrektywą 
usługową i jego właściwego 
wykorzystywania w celu dysponowania 
scentralizowanym i interoperacyjnym 
elektronicznym systemem dotyczącym 
zawodów regulowanych, łatwo dostępnym 
dla wykwalifikowanych pracowników i dla 
właściwych organów publicznych oraz 
stowarzyszeń zawodowych, przy 
jednoczesnym zapewnieniu poszanowania 
zasad ochrony danych;

Or. fr

Poprawka 39
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do dokonania aktualizacji 
wykazu działalności i do przeanalizowania 
zasad regulujących automatyczne 
uznawanie w poszczególnych dziedzinach, 
np. w dziedzinie rzemiosła, handlu i 
przemysłu;

skreślony

Or. fr

Poprawka 40
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do dokonania aktualizacji 
wykazu działalności i do przeanalizowania 
zasad regulujących automatyczne 
uznawanie w poszczególnych dziedzinach, 
np. w dziedzinie rzemiosła, handlu i 
przemysłu;

5. wzywa do dokonania aktualizacji 
wykazu działalności i do przeanalizowania 
zasad regulujących automatyczne 
uznawanie w poszczególnych dziedzinach, 
np. w dziedzinie rzemiosła, handlu i 
przemysłu; w tym kontekście zauważa, że 
europejskie ramy kwalifikacji mogłyby 
dostarczyć odpowiednich kryteriów;

Or. de

Poprawka 41
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa do dokonania aktualizacji 
wykazu działalności i do przeanalizowania 
zasad regulujących automatyczne 
uznawanie w poszczególnych dziedzinach, 
np. w dziedzinie rzemiosła, handlu i 

5. wzywa do dokonania aktualizacji 
wykazu działalności i do przeanalizowania 
zasad regulujących automatyczne 
uznawanie w poszczególnych dziedzinach, 
np. w dziedzinie rzemiosła, handlu i 
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przemysłu; przemysłu, oraz do wzmocnienia 
partnerstwa społecznego w sektorze 
kształcenia zawodowego i szkolnictwa 
wyższego;

Or. lt

Poprawka 42
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że rozsądne jest stosowanie 
europejskiej legitymacji zawodowej 
również w przypadku zawodów, dla 
których nie istnieją ogólnounijne 
minimalne wymogi w zakresie kształcenia 
oraz szkolenia i tym samym nie ma do 
nich zastosowania automatyczne 
uznawanie kwalifikacji; w związku z tym 
państwa członkowskie powinny wspólnie 
ustalić wymogi dotyczące uznawania 
kwalifikacji zawodowych oraz postanowić, 
czy i jakie środki wyrównawcze będą 
stosować wobec pracowników z innych 
państw członkowskich;

Or. de

Poprawka 43
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że potrzebne są nauka przez 
całe życie, podnoszenie kwalifikacji 
i szkolenia; wskazuje na problemy 
w zakresie zawodów regulowanych 
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dotyczące uznawania szkoleń odbytych 
w innym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 44
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że potrzebne są nauka przez 
całe życie, podnoszenie kwalifikacji 
i szkolenia; wskazuje na problemy 
w zakresie zawodów regulowanych 
dotyczące uznawania szkoleń odbytych 
w innym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 45
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do wyraźniejszego 
uwzględnienia doskonalenia zawodowego 
w dyrektywie 2005/36/WE;

Or. de

Poprawka 46
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

skreślony

Or. de

Poprawka 47
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

6. wzywa Komisję i państwa członkowskie
do lepszej współpracy w celu opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i do ułatwienia
korzystania z tego systemu przez 
powiązanie go z siecią EURES;

Or. en

Poprawka 48
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do opracowania
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

6. wzywa Komisję do wprowadzenia
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

Or. en
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Poprawka 49
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

6. wzywa Komisję do opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych – w której ramach 
zostanie ustalone, jakie zawody są 
uznawane za regulowane oraz w jaki 
sposób należy je regulować – i do 
zachęcania państw członkowskich do 
korzystania z tej normy;

Or. de

Poprawka 50
Karima Delli

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

6. wzywa Komisję do opracowania – we 
współpracy z organizacjami i platformami 
zawodowymi, partnerami społecznymi 
oraz zainteresowanymi podmiotami –
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

Or. en

Poprawka 51
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

6. wzywa Komisję do opracowania – we 
współpracy z organizacjami i platformami 
zawodowymi oraz zainteresowanymi 
podmiotami – wspólnej normy w zakresie 
rejestracji zawodów regulowanych 
i zachęcania państw członkowskich do 
korzystania z tej normy;

Or. en

Poprawka 52
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa Komisję do opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych i zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

6. wzywa Komisję do opracowania 
wspólnej normy w zakresie rejestracji 
zawodów regulowanych – która byłaby
dostosowana do europejskich ram 
kwalifikacji (EQF) –  i do zachęcania 
państw członkowskich do korzystania z tej 
normy;

Or. fr

Poprawka 53
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr w celu 
monitorowania osób, którym odebrano 
prawo do wykonywania danego zawodu w 
którymkolwiek państwie członkowskim; 

7. podkreśla, że mechanizmy ostrzegania 
służące do powiadamiania organów o 
uchybieniach zawodowych są skutecznym 
instrumentem; uważa, że rozszerzenie 
systemu ostrzegania na wszystkie państwa 
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rejestr ten powinien być dostępny dla 
wszystkich właściwych organów 
publicznych we wszystkich państwach 
członkowskich;

członkowskie przyczyniłoby się do 
wzmocnienia zaufania organów i 
obywateli do tego systemu;

Or. de

Poprawka 54
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr w celu 
monitorowania osób, którym odebrano 
prawo do wykonywania danego zawodu 
w którymkolwiek państwie członkowskim; 
rejestr ten powinien być dostępny dla 
wszystkich właściwych organów 
publicznych we wszystkich państwach 
członkowskich;

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
krajowe rejestry w celu sprawdzania, czy 
pracownicy są odpowiednio 
zarejestrowani i czy mają odpowiednie 
zezwolenia, czy nie zostali zawieszeni 
w prawie wykonywania zawodu lub czy 
ich rejestracja jest obłożona warunkami; 
rejestry te powinny być dostępne dla 
obywateli i wszystkich właściwych 
organów publicznych we wszystkich 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 55
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr w celu monitorowania 
osób, którym odebrano prawo do 
wykonywania danego zawodu w 
którymkolwiek państwie członkowskim; 
rejestr ten powinien być dostępny dla 
wszystkich właściwych organów 

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
rejestr w celu monitorowania osób, którym 
odebrano prawo do wykonywania danego 
zawodu w którymkolwiek państwie 
członkowskim; rejestr ten powinien być 
dostępny dla wszystkich właściwych 
organów publicznych we wszystkich 
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publicznych we wszystkich państwach 
członkowskich; 

państwach członkowskich; 

Or. de

Poprawka 56
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr w celu 
monitorowania osób, którym odebrano 
prawo do wykonywania danego zawodu 
w którymkolwiek państwie członkowskim; 
rejestr ten powinien być dostępny dla 
wszystkich właściwych organów 
publicznych we wszystkich państwach 
członkowskich;

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr, który powinien być 
dostępny dla wszystkich właściwych 
organów publicznych w państwach 
członkowskich, w celu monitorowania 
osób, którym odebrano prawo do 
wykonywania danego zawodu 
w którymkolwiek państwie członkowskim; 
zaznacza, że rozwiązaniem mogłoby być 
poszerzenie i prawidłowe wykorzystywanie 
systemu IMI, obejmującego proaktywny 
mechanizm ostrzegania;

Or. en

Poprawka 57
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr w celu 
monitorowania osób, którym odebrano 
prawo do wykonywania danego zawodu w 
którymkolwiek państwie członkowskim; 
rejestr ten powinien być dostępny dla 
wszystkich właściwych organów 
publicznych we wszystkich państwach 

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr w celu 
monitorowania osób, którym odebrano 
prawo do wykonywania danego zawodu w 
którymkolwiek państwie członkowskim; 
rejestr ten powinien być dostępny dla 
wszystkich właściwych organów 
publicznych we wszystkich państwach 
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członkowskich; członkowskich; należy go wprowadzić w 
porozumieniu ze stowarzyszeniami 
zawodowymi i partnerami społecznymi;

Or. fr

Poprawka 58
Traian Ungureanu

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr w celu 
monitorowania osób, którym odebrano 
prawo do wykonywania danego zawodu 
w którymkolwiek państwie członkowskim; 
rejestr ten powinien być dostępny dla 
wszystkich właściwych organów 
publicznych we wszystkich państwach 
członkowskich;

7. jest przekonany, że należy stworzyć 
obowiązkowy rejestr w celu 
monitorowania osób, którym odebrano 
prawo do wykonywania danego zawodu 
w którymkolwiek państwie członkowskim; 
rejestr ten powinien być dostępny dla 
wszystkich właściwych organów 
publicznych we wszystkich państwach 
członkowskich; uważa, że ściślejsze 
powiązania między państwami 
członkowskimi i instytucjami europejskimi 
są potrzebne w celu utworzenia 
funkcjonalnej platformy elektronicznej, 
która mogłaby dostarczać niezbędnych 
informacji dotyczących odebranych 
licencji zawodowych i do której dostęp 
miałyby wszystkie zainteresowane strony;

Or. en

Poprawka 59
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje propozycję 
Komisji zawartą w zielonej księdze, 
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dotyczącą wprowadzenia w ramach IMI 
mechanizmu ostrzegania przeznaczonego 
dla właściwych organów, mającego na 
celu wymianę informacji o pracownikach 
medycznych; apeluje do Komisji 
o zadbanie, aby państwa członkowskie 
były zobowiązane do natychmiastowego 
i proaktywnego wzajemnego 
informowania się w razie podjęcia 
działania regulacyjnego przeciw 
rejestracji pracowników medycznych lub 
ich prawu do świadczenia usług;

Or. en

Poprawka 60
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. popiera koncepcję europejskiej 
legitymacji zawodowej, która 
przyspieszyłaby proces uznawania 
kwalifikacji zawodowych, a tym samym 
poprawiłaby mobilność na rynku pracy; 
jednocześnie oczekuje na konkluzje grupy 
sterującej ds. legitymacji zawodowej, 
która została powołana w celu 
szczegółowego zbadania kwestii 
wprowadzenia takiej legitymacji;

Or. en

Poprawka 61
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;

skreślony

Or. de

Poprawka 62
Ria Oomen-Ruijten

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do oceny znajomości języka jako 
części procesu rejestracji szczególnie 
w przypadku pracowników opieki 
zdrowotnej; jest zaniepokojony kwestią 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, 
gdyby pracownicy mogli uzyskiwać 
uznanie kwalifikacji i rejestrację bez 
umiejętności skutecznego i bezpiecznego 
komunikowania się;

Or. en

Poprawka 63
Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
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rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;

rejestracji po przedstawieniu 
zaświadczenia o znajomości języka;

Or. de

Poprawka 64
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość uznania
bez zaświadczenia o znajomości języka;
pracodawca może jednak określić wymogi 
dotyczące minimalnej znajomości języków 
niezbędnej na danym stanowisku pracy i 
ją sprawdzić;

Or. de

Poprawka 65
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do wymogów językowych, 
w ramach którego istnieć będzie 
możliwość rejestracji bez zaświadczenia 
o znajomości języka, a będzie ona 
dozwolona na podstawie wniosku o pracę;
wzywa Komisję do zapewnienia organom 
regulacyjnym większej elastyczności przy 
ocenie umiejętności językowych 
pracowników i zwraca uwagę na 
szczególny przypadek sektora zdrowia;
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Or. en

Poprawka 66
Ole Christensen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego nie będzie możliwości rejestracji 
bez zaświadczenia o znajomości języka, 
ale do testów będzie można przystąpić na 
podstawie oferty pracy; uważa, że 
wyłącznie do państw członkowskich 
należy określanie kryteriów językowych 
na wszystkich poziomach ich systemów 
oświaty, a organy krajowe posiadają 
uprawnienia, by postawić poszczególnym 
kandydatom wymóg o zaliczeniu testu 
językowego;

Or. da

Poprawka 67
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;

8. uważa, że systematyczne sprawdzanie 
znajomości języka nie powinno być 
przeszkodą w dostępie zagranicznych 
pracowników do rynku pracy, i dlatego
wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;
jednocześnie uważa, że należy głębiej 
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rozważyć zasady dotyczące języków 
obowiązujące pracowników medycznych, 
którzy mają bezpośredni kontakt 
z pacjentami;

Or. en

Poprawka 68
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy;

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w ramach 
którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie 
można na podstawie oferty pracy; ścisłą 
kontrolę kompetencji językowych należy 
utrzymać w przypadku zawodów 
związanych ze służbą zdrowia; kosztów 
testów językowych nie powinni ponosić 
pracownicy;

Or. fr

Poprawka 69
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego 
podejścia do testów językowych, w
ramach którego istnieć będzie możliwość 
rejestracji bez zaświadczenia o znajomości 
języka, a przystąpić do testów będzie
można na podstawie oferty pracy;

8. wzywa do przyjęcia pragmatycznego i 
skutecznego podejścia do testów 
językowych, które powinny być 
zatwierdzane przez organ Unii 
Europejskiej, w przypadkach, gdy istnieje
możliwość rejestracji bez zaświadczenia o 
znajomości języka, a przystąpić do testów 
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można na podstawie oferty pracy dostępnej 
w trzech językach urzędowych Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 70
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa do wprowadzenia wspólnych 
testów językowych w Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 71
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. popiera inicjatywy mające na celu 
dostosowanie systemów szkoleniowych do 
obecnych wymogów rynku pracy, do 
postępu naukowego i technicznego, przez 
sprecyzowanie i unifikację wymogów 
dotyczących minimalnej edukacji 
i szkoleń, a także poprawę systemu 
notyfikacji i wprowadzania nowych 
specjalności do dyrektywy;

Or. en

Poprawka 72
Danuta Jazłowiecka
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Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa, że kluczowe znaczenie ma 
lepsze przygotowanie absolwentów do 
reagowania na potrzeby rynków pracy, 
i w związku z tym popiera ideę 
rozszerzenia korzyści wynikających 
z dyrektywy na absolwentów, którzy chcą 
nabyć doświadczenia zawodowego, 
odbywając nadzorowaną praktykę za 
wynagrodzeniem w danym zawodzie za 
granicą;

Or. en

Poprawka 73
Philippe Boulland

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa do ogólnego uproszczenia 
obowiązujących procedur 
administracyjnych i do zmniejszenia 
kosztów na wszystkich szczeblach, w tym 
kosztów ponoszonych przez pracowników.

9. wzywa do ogólnego uproszczenia 
obowiązujących procedur 
administracyjnych i do zmniejszenia 
kosztów, co pozwoli na ułatwienie i 
przyspieszenie procedury uznawania 
kwalifikacji zawodowych i tym samym nie 
utrudni swobodnego przepływu osób;

Or. fr

Poprawka 74
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. wzywa do ogólnego uproszczenia 
obowiązujących procedur 
administracyjnych i do zmniejszenia 
kosztów na wszystkich szczeblach, w tym 
kosztów ponoszonych przez pracowników.

9. wzywa do ogólnego uproszczenia 
obowiązujących procedur 
administracyjnych zgodnie z zasadą 
określoną w art. 153 TFUE o ochronie 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
jak również użytkowników i 
konsumentów; kosztów wprowadzenia 
uznawania kwalifikacji nie powinni 
ponosić pracownicy;

Or. fr

Poprawka 75
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa do ogólnego uproszczenia 
obowiązujących procedur 
administracyjnych i do zmniejszenia 
kosztów na wszystkich szczeblach, w tym 
kosztów ponoszonych przez pracowników.

9. wzywa do ogólnego uproszczenia 
obowiązujących procedur 
administracyjnych i do zmniejszenia 
kosztów na wszystkich szczeblach, w tym 
kosztów ponoszonych przez pracowników; 
zwraca się do państw członkowskich, aby 
zadbały o wprowadzenie operacyjnych 
mechanizmów koordynacji, 
monitorowania i przeglądu. 

Or. lt

Poprawka 76
Danuta Jazłowiecka

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa do ogólnego uproszczenia 9. wzywa do ogólnego uproszczenia 
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obowiązujących procedur 
administracyjnych i do zmniejszenia 
kosztów na wszystkich szczeblach, w tym 
kosztów ponoszonych przez pracowników.

i poprawy efektywności obowiązujących 
procedur administracyjnych i do 
zmniejszenia kosztów na wszystkich 
szczeblach, w tym kosztów ponoszonych 
przez pracowników.

Or. en

Poprawka 77
Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. wzywa do ogólnego uproszczenia 
obowiązujących procedur 
administracyjnych i do zmniejszenia 
kosztów na wszystkich szczeblach, w tym 
kosztów ponoszonych przez pracowników.

9. wzywa do ogólnego uproszczenia oraz 
poprawy przejrzystości obowiązujących 
procedur administracyjnych i do 
zmniejszenia kosztów na wszystkich 
szczeblach, w tym kosztów ponoszonych 
przez pracowników.

Or. de

Poprawka 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa Komisję do rozważenia 
istotnych zalet wprowadzenia „zasady 
dostępu częściowego” i szczegółowych 
kryteriów jej stosowania do dyrektywy 
2005/36/WE, w celu ułatwienia dostępu 
do zawodów regulowanych, 
w szczególności gdy zakresy działalności 
odpowiadające danemu zawodowi 
w państwie członkowskim pochodzenia 
i w przyjmującym państwie członkowskim 
znacznie się różnią; 
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Or. en

Poprawka 79
Nadja Hirsch

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. zauważa, że systemy kształcenia i 
szkolenia w państwach członkowskich 
nadal bardzo się od siebie różnią; dlatego
też do minimalnych okresów nauki 
szkolnej wymaganych dla określonych 
ścieżek zawodowych należy doliczyć 
okresy nauki w ramach podwójnych 
systemów kształcenia i szkolenia, zwykle w 
szkołach zawodowych;

Or. de

Poprawka 80
Milan Cabrnoch

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że propozycje dotyczące 
legitymacji zawodowej spotkały się 
z mieszanymi reakcjami zainteresowanych 
stron; twierdzi, że wprowadzenie 
jakiejkolwiek karty musi być poprzedzone 
staranną oceną skutków i szczegółowymi 
badaniami analitycznymi; twierdzi, że 
jakikolwiek system legitymacji zawodowej 
musi pozostać dobrowolny i zapewniać 
pracownikom odpowiednią ochronę 
danych;

Or. en
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Poprawka 81
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. opowiada się zdecydowanie przeciwko 
nadaniu mocy wiążącej kodeksowi 
postępowania, ponieważ jego 
nieobowiązkowy charakter umożliwia 
państwom członkowskim zachowanie 
elastyczności przy stosowaniu procedury 
uznawania kwalifikacji;

Or. de

Poprawka 82
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wzywa pracowników pochodzących z 
państw trzecich do poszanowania 
następujących zasad określonych w art. 
4.4. i 4.5 ogólnoświatowego kodeksu 
dobrych praktyk w międzynarodowej 
rekrutacji personelu medycznego 
Światowej Organizacji Zdrowia: równe 
traktowanie, integracja z rynkiem pracy i 
społeczeństwem przyjmującego państwa 
członkowskiego i poszanowanie 
podstawowych praw socjalnych;

Or. fr

Poprawka 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné
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Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wzywa Komisję do przeglądu art. 11 
dyrektywy 2005/36/WE z myślą 
o ograniczeniu liczby zawodów 
regulowanych, aby umożliwić większą 
elastyczność procedur uznawania 
kwalifikacji, przez zmianę 
biurokratycznych procedur uznawania 
opartych wyłącznie na wykształceniu 
akademickim, i uczynić postęp ku 
ogólnemu uznawaniu kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 84
Thomas Händel

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. jest zdania, że ustalenia dotyczące 
wdrożenia środków wyrównawczych 
określonych w art. 14 dyrektywy 
2005/36/WE powinny być zgodne z 
prawami pracowniczymi, o których mowa 
w rozdziale IV Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej; czas trwania stażu 
adaptacyjnego nie powinien przekraczać 
sześciu miesięcy;

Or. fr

Poprawka 85
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla, że w celu 
zrekompensowania znaczących różnic w 
poziomie kształcenia i szkolenia państwa 
członkowskie mogą nadal stosować środki 
wyrównawcze, a zwłaszcza staże 
adaptacyjne;

Or. de

Poprawka 86
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. uznaje potencjalne korzyści 
z wprowadzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej pod względem przyspieszenia 
i uproszczenia procedury uznawania 
kwalifikacji (jak przewidziano w pkt 32 
preambuły do dyrektywy 2005/36/WE); 
w związku z tym system wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym (IMI) 
mógłby sprzyjać o wiele szybszej 
współpracy między wydającym państwem 
członkowskim (z którego pracownik 
wyjeżdża) a przyjmującym państwem 
członkowskim (w którym pracownik 
zamierza prowadzić działalność);

Or. en

Poprawka 87
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9c. podkreśla zdecydowanie, że przegląd 
dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych nie może 
prowadzić do rezygnacji z wymogu 
powiadamiania właściwych organów przez 
przedstawicieli zawodów regulowanych, 
którzy udają się po raz pierwszy z jednego 
państwa członkowskiego do innego w celu 
świadczenia usług; stanowiłoby to 
poważne zagrożenie dla inspekcji pracy;

Or. de

Poprawka 88
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. wskazuje, że należy przyspieszyć 
proces boloński, znosząc drobne bariery 
i pokonując nieistotne przeszkody, a tym 
samym zapewniając sprawny przebieg 
procesu;

Or. en

Poprawka 89
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 9 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9d. sprzeciwia się zmniejszeniu liczby lat 
doświadczenia zawodowego wymaganych 
do automatycznego uznawania 
kwalifikacji zawodowych;
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Or. de

Poprawka 90
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 9 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9e. zwraca uwagę Komisji i państw 
członkowskich na to, że aby utworzyć 
rzeczywisty wewnętrzny rynek dla 
pracowników, konieczne jest uznawanie 
świadectw i wszelkich innych dowodów 
kwalifikacji formalnych, tak samo jak 
uznawanie kwalifikacji zawodowych, gdyż 
praca na stanowiskach wiążących się 
z odpowiedzialnością cywilną lub 
w służbach publicznych wymaga 
uprzedniego zatwierdzenia dowodu 
kwalifikacji formalnych przez właściwy 
organ;

Or. en

Poprawka 91
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Projekt opinii
Ustęp 9 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9f. podkreśla, że ocena wdrożenia 
dyrektywy 2005/36/WE wymaga 
określenia wykazu świadectw lub 
wszelkich innych dowodów kwalifikacji 
formalnych uznawanych w co najmniej 
jednym państwie członkowskim, 
a jednocześnie nie uznawanych w innych 
państwach członkowskich; wykaz ten 
powinien obejmować też przypadki, gdy 
obywatele jednego państwa 
członkowskiego studiują na uniwersytecie 
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innego państwa członkowskiego, a po 
powrocie do kraju pochodzenia ich 
dyplomy nie są uznawane;

Or. en


