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Amendamentul 1
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul 
dintre principalele avantaje ale integrării 
europene;

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor, în măsura în 
care este însoțită de o armonizare a 
sistemelor de pensii și a sistemelor 
normative pentru a elimina orice formă 
de dumping social și economic eventual, 
poate constitui un avantaj al integrării 
europene;

Or. it

Amendamentul 2
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene;

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor din ce în ce 
mai calificați este unul dintre principalele 
avantaje ale unei piețe interne competitive 
și integrate;

Or. fr

Amendamentul 3
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
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principalele avantaje ale integrării
europene;

principalele avantaje ale cooperării
europene;

Or. en

Amendamentul 4
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene;

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene și un factor important în 
economia europeană;

Or. en

Amendamentul 5
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene;

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene, fiind totodată de la sine înțeles 
că mobilitatea și calitatea calificărilor 
profesionale trebuie să fie asociate în 
toate cazurile;

Or. de

Amendamentul 6
Thomas Händel
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene;

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor, însoțită de 
armonizarea sistemelor sociale, așa cum 
este enunțată la articolul 151 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), este unul dintre principalele 
avantaje ale integrării europene;

Or. fr

Amendamentul 7
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene;

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene și un drept al tuturor cetățenilor 
europeni;

Or. it

Amendamentul 8
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene;

1. consideră că libera circulație a 
persoanelor și a lucrătorilor este unul dintre 
principalele avantaje ale integrării 
europene; este ferm convins că mobilitatea 
lucrătorilor ar trebui sporită în rândul 
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cetățenilor europeni și că obstacolele 
indirecte, cum ar fi recunoașterea 
diplomelor și a calificărilor profesionale, 
ar trebui eliminate în vederea reducerii 
diferențelor dintre statele membre;

Or. en

Amendamentul 9
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. atrage atenția asupra faptului că 
nerecunoașterea calificărilor profesionale 
este determinată deseori de considerente 
strategice, scopul final fiind acordarea de 
remunerații mai scăzute; prin urmare, 
solicită să fie respectate legile și 
acordurile colective pentru a se garanta 
aplicarea principiului egalității salariilor 
pentru o muncă identică efectuată în 
același loc;

Or. de

Amendamentul 10
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de funcționare eficientă a pieței de 
servicii și a pieței muncii, precum și ca 
mijloc de a consolida creșterea economică 
în cadrul UE; recunoaște nevoia de 
modernizare a Directivei 2005/36/CE;

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea unei mobilități transfrontaliere 
sigure pentru economiile naționale și 
reglementate, ca mijloc de funcționare 
eficientă a pieței europene a muncii, și 
recunoaște nevoia de modernizare a 
Directivei 2005/36/CE;
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Or. it

Amendamentul 11
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează toate inițiativele care 
vizează facilitarea mobilității 
transfrontaliere ca mijloc de obținere a unei 
funcționări eficiente a piețelor forței de 
muncă și ca metodă de a stimula creșterea 
economică și competitivitatea din cadrul 
UE; recunoaște nevoia de modernizare a 
Directivei 2005/36/CE;

2. încurajează anumite inițiative care 
vizează facilitarea mobilității 
transfrontaliere ca mijloc de obținere a unei 
funcționări eficiente a piețelor forței de 
muncă și ca metodă de a stimula creșterea 
economică și competitivitatea din cadrul 
UE; recunoaște nevoia de revizuire a 
Directivei 2005/36/CE;

Or. de

Amendamentul 12
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de obținere a unei funcționări 
eficiente a piețelor forței de muncă și ca 
metodă de a stimula creșterea economică 
și competitivitatea din cadrul UE;
recunoaște nevoia de modernizare a 
Directivei 2005/36/CE;

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de obținere a unei funcționări 
eficiente a piețelor forței de muncă și ca 
metodă de a stimula bunăstarea, 
coeziunea socială și dezvoltarea durabilă 
în UE; subliniază faptul că trebuie să se 
ajungă la un echilibru între aceste 
obiective și necesitatea de a menține 
posibilitatea statelor membre de a aplica 
norme profesionale justificate de interesul 
public, inclusiv standarde deontologice, 
de protecție a mediului, de siguranță 
publică, precum și cerințe în materie de 
sănătate și standarde sociale; recunoaște 
nevoia de modernizare a Directivei 
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2005/36/CE;

Or. en

Amendamentul 13
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de obținere a unei funcționări 
eficiente a piețelor forței de muncă și ca 
metodă de a stimula creșterea economică și 
competitivitatea din cadrul UE; recunoaște 
nevoia de modernizare a Directivei 
2005/36/CE;

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de obținere a unei funcționări 
eficiente a piețelor forței de muncă și ca 
metodă de a stimula coeziunea socială, 
creșterea economică și competitivitatea din 
cadrul UE; subliniază faptul că trebuie să 
se ajungă la un echilibru între aceste 
obiective și necesitatea de a menține 
posibilitatea statelor membre de a aplica 
norme profesionale justificate de interesul 
public, inclusiv standarde deontologice, 
de protecție a mediului, de siguranță 
publică, precum și cerințe în materie de 
sănătate și standarde sociale; recunoaște 
nevoia de modernizare a Directivei 
2005/36/CE;

Or. en

Amendamentul 14
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de obținere a unei funcționări 
eficiente a piețelor forței de muncă și ca 

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de obținere a unei funcționări 
eficiente a piețelor forței de muncă și ca 
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metodă de a stimula creșterea economică
și competitivitatea din cadrul UE;
recunoaște nevoia de modernizare a 
Directivei 2005/36/CE;

metodă de a promova, în conformitate cu 
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, o creștere economică bazată 
pe progresul social pentru toți cetățenii 
Uniunii Europene; recunoaște nevoia de 
modernizare a Directivei 2005/36/CE;

Or. fr

Amendamentul 15
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de funcționare eficientă a pieței de 
servicii și a pieței muncii, precum și ca 
mijloc de a consolida creșterea economică 
în cadrul UE; recunoaște nevoia de 
modernizare a Directivei 2005/36/CE;

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de funcționare eficientă a pieței de 
servicii și a pieței muncii, precum și ca 
mijloc de a consolida creșterea economică 
în cadrul UE; recunoaște nevoia de 
modernizare a Directivei 2005/36/CE, care 
trebuie să asigure un cadru juridic clar și 
consolidat;

Or. it

Amendamentul 16
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere ca 
mijloc de obținere a unei funcționări 
eficiente a piețelor forței de muncă și ca 
metodă de a stimula creșterea economică și 
competitivitatea din cadrul UE; recunoaște 
nevoia de modernizare a Directivei 

2. încurajează toate inițiativele care vizează 
facilitarea mobilității transfrontaliere 
voluntare ca mijloc de obținere a unei 
funcționări eficiente a piețelor forței de 
muncă și ca metodă de a stimula creșterea 
economică și competitivitatea din cadrul 
UE; recunoaște nevoia de modernizare a 
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2005/36/CE; Directivei 2005/36/CE; solicită ca 
partenerii sociali să fie permanent 
implicați în procesul de modernizare și de 
punere în aplicare a Directivei
2005/36/CE;

Or. de

Amendamentul 17
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. invită Comisia să realizeze progrese în 
elaborarea unei baze de date europene 
unice, care să fie alimentată de statele 
membre și care să conțină profilurile 
profesionale protejate juridic sau aplicate 
în practică în statele membre, această 
bază de date urmând să fie utilizată de 
șomeri, lucrători, profesioniști, 
întreprinderi, autorități publice etc. în 
folosul mobilității în cadrul Uniunii;    

Or. el

Amendamentul 18
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. sprijină ideea unui „card 
profesional”, dar subliniază faptul că 
acesta trebuie să fie bazat pe un sistem 
informatic solid, care să asigure pe deplin 
protecția datelor lucrătorilor;

Or. en
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Amendamentul 19
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. sprijină ideea unui „card 
profesional”, dar subliniază faptul că 
acesta trebuie să fie bazat pe un sistem 
informatic solid, care să asigure pe deplin 
protecția datelor lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 20
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită statele membre să 
îmbunătățească eficacitatea cu care 
autoritățile publice difuzează informațiile 
privind atât drepturile lucrătorilor, cât și 
procedurile de recunoaștere a calificărilor 
profesionale, astfel încât să limiteze orice 
birocrație cu efect disuasiv în cadrul 
promovări mobilității;

Or. el

Amendamentul 21
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor
digitale;

3. nu este convins că numărul profesiilor 
reglementate trebuie redus; consideră 
totuși că ar fi oportun să se extindă 
domeniul de aplicare al recunoașterii 
automate a calificărilor pentru profesii noi, 
în special în sectoarele inovatoare și în 
industriile digitale;

Or. de

Amendamentul 22
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

3. invită Comisia să elaboreze, în 
consultare cu asociațiile profesionale și 
cu partenerii sociali, un regim mai simplu 
al profesiilor reglementate; consideră că 
domeniul de aplicare al recunoașterii 
automate a calificărilor pentru profesii noi 
ar trebui extins, în condițiile respectării 
obiectivului enunțat la articolul 153 din 
TFUE de a proteja sănătatea și 
securitatea lucrătorilor, precum și ale 
utilizatorilor și consumatorilor,
acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

Or. fr

Amendamentul 23
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

3. este convins că numărul profesiilor 
reglementate poate fi redus, acordându-se 
o atenție deosebită sectoarelor inovatoare și 
industriilor digitale;

Or. de

Amendamentul 24
Jutta Steinruck, Sergio Gaetano Cofferati

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

3. este convins că numărul profesiilor
reglementate ar trebui redus treptat, iar
domeniul de aplicare al recunoașterii 
automate a calificărilor ar trebui extins 
pentru profesii noi, acordându-se totodată 
atenție sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

Or. de

Amendamentul 25
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate ar putea fi redus și că 
domeniul de aplicare a recunoașterii 
automate a calificărilor pentru profesii noi 
ar trebui extins, acordându-se o atenție 
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sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

deosebită sectoarelor inovatoare și 
industriilor digitale; subliniază contribuția 
pe care mobilitatea profesioniștilor 
calificați o poate aduce la răspândirea 
tehnologiilor inovatoare și ecologice; în 
acest sens, subliniază că trebuie să se 
garanteze că profesioniștii dispun de 
calificările și de certificatele necesare 
pentru a-și putea exercita activitatea 
profesională;

Or. en

Amendamentul 26
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale; subliniază contribuția pe care 
mobilitatea profesioniștilor calificați o 
poate aduce la răspândirea tehnologiilor 
inovatoare și ecologice; în acest sens, 
subliniază că trebuie asigurat faptul că 
profesioniștii dispun de calificările și de 
certificatele necesare pentru a-și putea 
exercita activitatea profesională;

Or. en

Amendamentul 27
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

3. este convins că numărul profesiilor 
reglementate ar trebui reexaminat și, dacă 
este posibil, redus și că domeniul de 
aplicare al recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
reexaminat și, dacă este posibil, extins,
acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

Or. de

Amendamentul 28
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este convinsă că numărul profesiilor 
reglementate va fi redus și că domeniul de 
aplicare a recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare și industriilor 
digitale;

3. este convins că numărul profesiilor 
reglementate ar trebui redus și că domeniul 
de aplicare al recunoașterii automate a 
calificărilor pentru profesii noi ar trebui 
extins, acordându-se o atenție deosebită 
sectoarelor inovatoare din domeniul 
industrial și al serviciilor cu valoare 
adăugată mare, bazate pe înalte 
tehnologii și care au un potențial puternic 
de creștere, precum și industriilor digitale;

Or. lt

Amendamentul 29
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia să stabilească baze 
ambițioase în materie de validare a 
experienței profesionale pentru ansamblul 
lucrătorilor, astfel încât aceștia să poată 
obține o certificare integrală sau parțială 
pe baza experienței lor profesionale 
(diplomă, titlu cu finalitate profesională 
sau certificat de calificare profesională), 
în urma procedurii de validare de către un 
juriu a cunoștințelor și a competențelor 
lor dobândite;

Or. fr

Amendamentul 30
Vincenzo Iovine

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este conștient de necesitatea adoptării 
altor inițiative în materie de recunoaștere 
a calificărilor profesionale, întrucât, în 
pofida progreselor considerabile realizate, 
conținutul formării din diversele state 
membre nu a atins încă un grad 
satisfăcător de convergență;

Or. it

Amendamentul 31
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că trebuie acordată o atenție 
specială la nivel european utilizării unui 
pașaport european al competențelor care 
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ar putea facilita mobilitatea lucrătorilor și 
ar crea sisteme de învățământ mai 
convergente, permițând astfel un răspuns 
mai adaptat la cerințele pieței muncii;

Or. en

Amendamentul 32
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită statele membre să își
coordoneze mai bine sistemele de 
învățământ formal și informal cu scopul 
de a forma o viitoare forță de muncă cu 
calificări comparabile, care ar putea 
aduce beneficii pieței europene a muncii 
și care ar putea spori nivelul de 
productivitate și ar consolida 
comportamentul concurențial;

Or. en

Amendamentul 33
Jutta Steinruck, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că recunoașterea 
calificărilor profesionale este strâns 
legată de punerea în aplicare a procesului 
de la Bologna, care vizează crearea unui 
spațiu european al învățământului 
superior;

Or. de
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Amendamentul 34
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că statele membre trebuie 
să își păstreze dreptul de a refuza în orice 
moment recunoașterea directă a 
persoanelor cu calificări insuficiente și de 
a impune măsuri de compensare; 

Or. de

Amendamentul 35
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia să instituie un sistem 
european de validare a experienței 
profesionale, luând ca model de referință 
sistemul universitar licență-masterat-
doctorat, astfel încât piața muncii să 
devină mai ușor de înțeles pentru 
angajatori și mai ușor accesibilă pentru 
solicitanții de locuri de muncă, 
creându-se o bază juridică unică la care 
aceștia se pot raporta;

Or. fr

Amendamentul 36
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei îmbunătățirea în 
continuare și utilizarea adecvată a
Sistemului de informare al pieței interne, 
cu scopul de a avea un sistem electronic 
centralizat și interoperabil al profesiilor 
reglementate, ușor accesibil 
profesioniștilor și autorităților publice, 
protejând, în același timp, principiile în 
materie de protecție a datelor;

4. solicită Comisiei îmbunătățirea în 
continuare și utilizarea adecvată a 
Sistemului de informare al pieței interne, 
cu scopul de a avea un sistem electronic 
interoperabil al profesiilor reglementate, 
ușor accesibil profesioniștilor și 
autorităților publice, protejând, în același 
timp, principiile în materie de protecție a 
datelor;

Or. de

Amendamentul 37
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei îmbunătățirea în 
continuare și utilizarea adecvată a 
Sistemului de informare al pieței interne, 
cu scopul de a avea un sistem electronic 
centralizat și interoperabil al profesiilor 
reglementate, ușor accesibil 
profesioniștilor și autorităților publice, 
protejând, în același timp, principiile în 
materie de protecție a datelor;

4. solicită Comisiei îmbunătățirea în 
continuare și utilizarea adecvată a 
Sistemului de informare al pieței interne, 
cu scopul de a avea un sistem electronic 
centralizat și interoperabil al profesiilor 
reglementate, ușor accesibil 
profesioniștilor și autorităților publice, 
protejând, în același timp, principiile în 
materie de protecție a datelor; consideră că
autoritățile publice, partenerii sociali și 
organizațiile profesionale ar trebui să 
coopereze la nivel național și european 
pentru a conferi vizibilitate, accesibilitate 
și transparență Sistemului de informare a 
pieței interne;

Or. de

Amendamentul 38
Thomas Händel
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită Comisiei îmbunătățirea în 
continuare și utilizarea adecvată a 
Sistemului de informare al pieței interne, 
cu scopul de a avea un sistem electronic 
centralizat și interoperabil al profesiilor 
reglementate, ușor accesibil 
profesioniștilor și autorităților publice, 
protejând, în același timp, principiile în 
materie de protecție a datelor;

4. solicită Comisiei îmbunătățirea în 
continuare și utilizarea adecvată a 
Sistemului de informare al pieței interne,
precum și extinderea acestuia la profesiile 
care nu fac obiectul Directivei privind 
serviciile, cu scopul de a avea un sistem 
electronic centralizat și interoperabil al 
profesiilor reglementate, ușor accesibil 
profesioniștilor, autorităților publice
competente și asociațiilor profesionale, 
protejând, în același timp, principiile în 
materie de protecție a datelor;

Or. fr

Amendamentul 39
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită actualizarea listei de activități și 
examinarea normelor privind 
recunoașterea automată în anumite 
domenii, de exemplu în domeniul 
artizanatului, al comerțului și al 
industriei;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 40
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită actualizarea listei de activități și 
examinarea normelor privind recunoașterea 
automată în anumite domenii, de exemplu 
în domeniul artizanatului, al comerțului și 
al industriei;

5. solicită actualizarea listei de activități și 
examinarea normelor privind recunoașterea 
automată în anumite domenii, de exemplu 
în domeniul artizanatului, al comerțului și 
al industriei; consideră că criteriile 
necesare pentru aceasta ar putea fi 
stabilite pe baza Cadrului european al 
calificărilor;

Or. de

Amendamentul 41
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită actualizarea listei de activități și 
examinarea normelor privind recunoașterea 
automată în anumite domenii, de exemplu 
în domeniul artizanatului, al comerțului și 
al industriei;

5. solicită actualizarea listei de activități și 
examinarea normelor privind recunoașterea 
automată în anumite domenii, de exemplu 
în domeniul artizanatului, al comerțului și 
al industriei, precum și întărirea 
parteneriatului social din sectorul 
formării profesionale și al învățământului 
superior;

Or. lt

Amendamentul 42
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că este oportună utilizarea 
unui card profesional european, inclusiv 
în cazul profesiilor pentru care nu există 
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la nivelul UE cerințe minime de formare 
și care, prin urmare, nu fac obiectul unei 
recunoașteri automate; consideră în acest 
sens că statele membre ar trebui să 
definească împreună cerințele pe care 
intenționează să le impună în materie de 
calificări profesionale și măsurile de 
compensare pe care le aplică 
profesioniștilor din alte state membre;

Or. de

Amendamentul 43
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea învățării pe tot 
parcursul vieții, a ameliorării 
competențelor și a formării; evidențiază 
problemele de la nivelul profesiilor 
reglementate în ceea ce privește 
recunoașterea formării urmate într-un alt 
stat membru;

Or. en

Amendamentul 44
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea învățării pe tot 
parcursul vieții, a ameliorării 
competențelor și a formării; evidențiază 
problemele de la nivelul profesiilor 
reglementate în ceea ce privește 
recunoașterea formării urmate într-un alt 
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stat membru;

Or. en

Amendamentul 45
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca formarea profesională 
continuă să fie luată în considerare în 
măsură mai mare în Directiva 
2005/36/CE;

Or. de

Amendamentul 46
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să elaboreze un 
standard comun de înregistrare a 
profesiilor reglementate și să invite statele 
membre să îl folosească;

eliminat

Or. de

Amendamentul 47
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să elaboreze un
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate și să invite statele membre să 
îl folosească;

6. solicită Comisiei și statelor membre să 
își amelioreze cooperarea în vederea 
elaborării unui standard comun de 
înregistrare a profesiilor reglementate și să 
faciliteze utilizarea acestui sistem 
asigurând o legătură între acesta și 
rețeaua EURES;

Or. en

Amendamentul 48
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să elaboreze un 
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate și să invite statele membre să 
îl folosească;

6. solicită Comisiei să introducă un 
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate și să invite statele membre să 
îl folosească;

Or. en

Amendamentul 49
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să elaboreze un 
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate și să invite statele membre să 
îl folosească;

6. solicită Comisiei să elaboreze un 
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate, prin care să se definească 
atât profesiile care trebuie reglementate, 
cât și modalitatea de înregistrare a lor, 
precum și să invite statele membre să 
folosească acest standard de înregistrare;
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Or. de

Amendamentul 50
Karima Delli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să elaboreze un 
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate și să invite statele membre să 
îl folosească;

6. solicită Comisiei să elaboreze, în 
cooperare cu organizațiile și platformele 
profesionale, cu partenerii sociali și cu 
părțile interesate implicate, un standard 
comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate și să invite statele membre să 
îl folosească;

Or. en

Amendamentul 51
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să elaboreze un 
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate și să invite statele membre să 
îl folosească;

6. solicită Comisiei să elaboreze, în 
cooperare cu organizațiile și platformele 
profesionale și cu părțile interesate 
implicate, un standard comun de 
înregistrare a profesiilor reglementate și să 
invite statele membre să îl folosească;

Or. en

Amendamentul 52
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să elaboreze un 
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate și să invite statele membre să 
îl folosească;

6. solicită Comisiei să elaboreze un 
standard comun de înregistrare a profesiilor 
reglementate armonizat cu Cadrul 
european al calificărilor (CEC) și să 
invite statele membre să îl folosească;

Or. fr

Amendamentul 53
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este convinsă de necesitatea unui 
registru obligatoriu pentru a monitoriza 
persoanele a căror licență profesională a 
fost retrasă în orice stat membru;  acest 
registru ar trebui să fie accesibil tuturor 
autorităților publice relevante interesate 
din toate statele membre; 

7. subliniază că mecanismele de alertă 
timpurie care vizează informarea 
autorităților cu privire la abaterile 
profesionale constituie un instrument 
eficace; consideră că extinderea 
mecanismului de alertă către toate statele 
membre ar întări încrederea autorităților 
și a cetățenilor în acest sistem;

Or. de

Amendamentul 54
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este convinsă de necesitatea unui 
registru obligatoriu pentru a monitoriza 
persoanele a căror licență profesională a
fost retrasă în orice stat membru; acest 
registru ar trebui să fie accesibil tuturor 
autorităților publice relevante interesate

7. este convins de faptul că sunt necesare 
registre naționale pe baza cărora să se 
poată verifica dacă profesioniști sunt 
înscriși și autorizați în mod 
corespunzător, dacă nu le-a fost 
suspendat dreptul de a practica sau dacă 
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din toate statele membre; înregistrarea lor a fost supusă anumitor 
condiții; consideră că aceste registre ar 
trebui să fie accesibile publicului și tuturor 
autorităților publice relevante din toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 55
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este convinsă de necesitatea unui 
registru obligatoriu pentru a monitoriza 
persoanele a căror licență profesională a 
fost retrasă în orice stat membru;  acest 
registru ar trebui să fie accesibil tuturor 
autorităților publice relevante interesate din 
toate statele membre;

7. este convins de necesitatea unui registru 
pentru a monitoriza persoanele a căror 
licență profesională a fost retrasă în orice 
stat membru;  acest registru ar trebui să fie 
accesibil tuturor autorităților publice 
relevante interesate din toate statele 
membre;

Or. de

Amendamentul 56
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este convinsă de necesitatea unui 
registru obligatoriu pentru a monitoriza 
persoanele a căror licență profesională a 
fost retrasă în orice stat membru; acest 
registru ar trebui să fie accesibil tuturor 
autorităților publice relevante interesate 
din toate statele membre;

7. este convins de necesitatea unui registru 
obligatoriu, care să fie pus la dispoziția 
tuturor autorităților competente din 
statele membre, pentru a monitoriza 
persoanele a căror licență profesională a 
fost retrasă în orice stat membru; 
subliniază că extinderea și utilizarea 
corespunzătoare a sistemului IMI, care ar 
trebui să includă un mecanism proactiv 
de alertă, ar putea reprezenta o soluție în 
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acest sens;

Or. en

Amendamentul 57
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este convinsă de necesitatea unui 
registru obligatoriu pentru a monitoriza 
persoanele a căror licență profesională a 
fost retrasă în orice stat membru; acest 
registru ar trebui să fie accesibil tuturor 
autorităților publice relevante interesate din 
toate statele membre;

7. este convins de necesitatea unui registru 
obligatoriu pentru a monitoriza persoanele 
a căror licență profesională a fost retrasă în 
orice stat membru; acest registru ar trebui 
să fie accesibil tuturor autorităților publice 
relevante interesate din toate statele
membre; registrul ar trebui creat în 
consultare cu asociațiile profesionale și 
cu partenerii sociali;

Or. fr

Amendamentul 58
Traian Ungureanu

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. este convinsă de necesitatea unui 
registru obligatoriu pentru a monitoriza 
persoanele a căror licență profesională a 
fost retrasă în orice stat membru; acest 
registru ar trebui să fie accesibil tuturor 
autorităților publice relevante interesate din 
toate statele membre;

7. este convins de necesitatea unui registru 
obligatoriu pentru a monitoriza persoanele 
a căror licență profesională a fost retrasă în 
orice stat membru; acest registru ar trebui 
să fie accesibil tuturor autorităților publice 
relevante interesate din toate statele 
membre; consideră că o mai bună 
interconectare între statele membre și 
instituțiile europene este necesară pentru 
a crea o platformă electronică funcțională 
care să poată oferi informațiile necesare 
referitoare la retragerea licențelor 
profesionale și care să fie accesibilă 
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tuturor părților interesate;

Or. en

Amendamentul 59
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută propunerea Comisiei inclusă în 
Cartea verde de a introduce în cadrul IMI 
un mecanism de alertă pentru autoritățile 
competente care să le permită să facă 
schimb de informații privind profesioniștii 
din domeniul sănătății; îndeamnă 
Comisia să se asigure că statele membre 
sunt obligate să se informeze reciproc 
imediat și în mod proactiv atunci când se 
iau măsuri de reglementare împotriva 
înregistrării unui profesionist din 
domeniul sănătății sau împotriva 
dreptului acestuia de a presta servicii;

Or. en

Amendamentul 60
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. sprijină ideea unui card profesional 
european care ar permite o procedură 
rapidă de recunoaștere a calificărilor 
profesionale și ar îmbunătăți astfel 
mobilitatea pe piața muncii; în același 
timp, așteaptă cu interes concluziile 
Grupului de coordonare pentru cardul 
profesional, înființat cu scopul de a 
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analiza în detaliu implementarea unui 
astfel de card;

Or. en

Amendamentul 61
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să 
fie posibilă fără dovada cunoașterii limbii, 
dar care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

eliminat

Or. de

Amendamentul 62
Ria Oomen-Ruijten

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să 
fie posibilă fără dovada cunoașterii limbii, 
dar care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
evaluării lingvistice ca parte a procesului 
de înregistrare, în special în cazul 
profesioniștilor din domeniul sănătății;
este preocupat de siguranța 
consumatorilor și a pacienților dacă 
profesioniștii pot dobândi recunoașterea 
calificărilor profesionale și pot fi 
înregistrați fără să poată fi capabili să 
comunice în mod eficace și sigur; 

Or. en
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Amendamentul 63
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să fie 
posibilă fără dovada cunoașterii limbii, dar 
care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să fie 
posibilă cu dovada cunoașterii limbii;

Or. de

Amendamentul 64
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să 
fie posibilă fără dovada cunoașterii limbii, 
dar care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care recunoașterea să 
fie posibilă fără dovada cunoașterii limbii;
subliniază că angajatorul are totuși 
dreptul să stabilească anumite cerințe 
minime de cunoaștere a limbii, care sunt 
necesare pentru exercitarea activității 
respective, și să verifice dacă aceste 
cerințe sunt îndeplinite;

Or. de

Amendamentul 65
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 8. îndeamnă la o abordare pragmatică a
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testelor de limbă, la care înregistrarea să 
fie posibilă fără dovada cunoașterii limbii, 
dar care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

cerințelor de limbă, la care înregistrarea să 
fie posibilă fără dovada competențelor 
lingvistice, dar care să fie condiționată de o
solicitare de loc de muncă; invită Comisia 
să permită autorităților de reglementare o 
mai mare flexibilitate în evaluarea 
competențelor lingvistice ale 
profesioniștilor și insistă asupra cazului 
specific al sectorului sănătății;

Or. en

Amendamentul 66
Ole Christensen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să fie 
posibilă fără dovada cunoașterii limbii, dar 
care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să 
nu fie posibilă fără dovada cunoașterii 
limbii, dar care să fie condiționată de o 
ofertă de muncă; observă că stabilirea 
unor criterii lingvistice la toate nivelurile 
sistemelor naționale de educație ține de 
suveranitatea statelor membre și că 
autoritățile naționale au competența de a 
cere oricărui solicitant să se supună unui 
test lingvistic;

Or. da

Amendamentul 67
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să fie 

8. consideră că testarea sistematică a 
competențelor lingvistice nu ar trebui să 
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posibilă fără dovada cunoașterii limbii, dar 
care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

constituie o povară pentru profesioniștii 
străini care doresc să intre pe o anumită 
piață a muncii; prin urmare, solicită să fie 
aplicată o abordare pragmatică a testelor 
de limbă, la care înregistrarea să fie 
posibilă fără dovada cunoașterii limbii, dar 
care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă; în același timp, consideră că ar 
trebui examinate mai în detaliu normele 
în materie de competențe lingvistice 
aplicabile în cazul profesioniștilor din 
domeniul sănătății care intră în contact 
direct cu pacienții;

Or. en

Amendamentul 68
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să fie 
posibilă fără dovada cunoașterii limbii, dar 
care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să fie 
posibilă fără dovada cunoașterii limbii, dar 
care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă; consideră că trebuie menținut un 
control strict al competențelor lingvistice 
în cazul profesiilor din domeniul 
sănătății; consideră că costul testelor de 
limbă nu ar trebui să fie suportat de 
profesioniști;

Or. fr

Amendamentul 69
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. îndeamnă la o abordare pragmatică a 
testelor de limbă, la care înregistrarea să fie 
posibilă fără dovada cunoașterii limbii, dar 
care să fie condiționată de o ofertă de 
muncă;

8. îndeamnă la o abordare pragmatică și 
eficace a testelor de limbă, care ar trebui 
să fie omologate de un organism al 
Uniunii Europene și la care înregistrarea 
ar trebui să fie posibilă fără dovada 
cunoașterii limbii, dar care să fie 
condiționată de o ofertă de muncă 
disponibilă în cele trei limbi de lucru ale 
Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 70
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită să fie instituite teste comune 
de limbă în întreaga Uniune Europeană;

Or. fr

Amendamentul 71
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. sprijină inițiativele care vizează 
adaptarea sistemelor de formare la 
cerințele actuale ale pieței muncii și la 
progresul științific și tehnic, clarificarea 
și unificarea cerințelor minime în materie 
de învățământ și formare, precum și 
îmbunătățirea sistemului de notificare și 
includerea unor noi specialități în 
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directivă;

Or. en

Amendamentul 72
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 8b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. consideră că este esențial ca 
absolvenții să fie mai bine pregătiți să 
răspundă cerințelor pieței muncii și 
sprijină, așadar, ideea extinderii 
beneficiilor prevăzute de directivă la 
absolvenții care doresc să efectueze un 
stagiu remunerat de experiență practică 
în profesia aleasă în străinătate;

Or. en

Amendamentul 73
Philippe Boulland

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită simplificarea generală a 
proceselor administrative implicate și
reducerea costurilor la toate nivelurile, 
inclusiv a celor suportate de profesioniști.

9. solicită simplificarea generală a 
proceselor administrative și o reducere a
costurilor care să permită facilitarea și 
accelerarea procedurii de recunoaștere a 
calificărilor profesionale, facilitându-se 
astfel libera circulație a persoanelor;

Or. fr

Amendamentul 74
Thomas Händel
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Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită simplificarea generală a 
proceselor administrative implicate și
reducerea costurilor la toate nivelurile, 
inclusiv a celor suportate de profesioniști.

9. solicită simplificarea generală a 
proceselor administrative , în condițiile 
respectării obiectivului enunțat la 
articolul 153 din TFUE de a proteja 
sănătatea și securitatea lucrătorilor, 
precum și ale utilizatorilor și 
consumatorilor; consideră că costurile 
derulării procedurii de recunoaștere nu ar 
trebui să fie suportate de profesioniști;

Or. fr

Amendamentul 75
Rolandas Paksas

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită simplificarea generală a 
proceselor administrative implicate și 
reducerea costurilor la toate nivelurile, 
inclusiv a celor suportate de profesioniști.

9. solicită simplificarea generală a 
proceselor administrative și reducerea 
costurilor la toate nivelurile, inclusiv a 
celor suportate de profesioniști; invită 
statele membre să asigure punerea în 
aplicare a unor mecanisme operaționale 
de coordonare, de monitorizare și de 
revizuire.

Or. lt

Amendamentul 76
Danuta Jazłowiecka

Proiect de aviz
Punctul 9
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Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită simplificarea generală a 
proceselor administrative implicate și 
reducerea costurilor la toate nivelurile, 
inclusiv a celor suportate de profesioniști.

9. solicită simplificarea generală și 
îmbunătățirea eficacității proceselor 
administrative implicate și reducerea 
costurilor la toate nivelurile, inclusiv a 
celor suportate de profesioniști.

Or. en

Amendamentul 77
Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. solicită simplificarea generală a
proceselor administrative implicate și 
reducerea costurilor la toate nivelurile, 
inclusiv a celor suportate de profesioniști.

9. solicită simplificarea generală și 
sporirea transparenței proceselor 
administrative, precum și reducerea 
costurilor la toate nivelurile, inclusiv a 
celor suportate de profesioniști.

Or. de

Amendamentul 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită Comisia să țină seama de 
avantajele importante prezentate de 
introducerea „principiului accesului 
parțial” și a unor criterii specifice de 
aplicare a acestuia în Directiva 
2005/36/CE pentru a facilita accesul la 
profesiile reglementate, în special în cazul 
în care sfera activităților acoperite de 
profesia respectivă diferă semnificativ 
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între statul membru de origine și statul 
membru gazdă;

Or. en

Amendamentul 79
Nadja Hirsch

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază că între sistemele de 
formare ale statelor membre există în 
continuare diferențe substanțiale; prin 
urmare, observă că, în ceea ce privește 
durata minimă de instruire necesară 
pentru anumite tipuri de formare, trebuie 
incluse în calcul și perioadele realizate în 
general în școlile profesionale în cadrul 
sistemelor de formare prin alternanță;

Or. de

Amendamentul 80
Milan Cabrnoch

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. subliniază faptul că propunerile 
referitoare la cardul profesional au fost 
întâmpinate uneori cu rezervă de către 
părțile interesate; susține că introducerea 
unui card trebuie să fie precedată de 
evaluări riguroase ale impactului și de 
studii aprofundate de evaluare; consideră 
că orice sistem bazat pe un card 
profesional trebuie să rămână facultativ și 
să asigure protecția corespunzătoare a 
datelor profesioniștilor;
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Or. en

Amendamentul 81
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. se opune ferm caracterului obligatoriu 
din punct de vedere juridic al codului de 
conduită, în măsura în care caracterul 
său neobligatoriu permite statelor 
membre să gestioneze în mod flexibil 
procedurile de recunoaștere;

Or. de

Amendamentul 82
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. invită ca în cazul profesioniștilor 
resortisanți ai unor țări terțe să fie 
respectate următoarele principii enunțate 
la articolul 4 punctele 4 și 5 din Codul 
mondial de practică al Organizației 
Mondiale a Sănătății referitoare la 
recrutarea internațională de profesioniști 
din domeniul sănătății: egalitatea de 
tratament, integrarea pe piața muncii și în 
societatea statului membru gazdă, precum 
și respectarea unor drepturi sociale 
minime;

Or. fr
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Amendamentul 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. invită Comisia să revizuiască articolul 
11 din Directiva 2005/36/CE în vederea 
reducerii numărului de profesii 
reglementate pentru a permite o mai mare 
flexibilitate în procedurile de 
recunoaștere, modificând procedurile 
birocratice de recunoaștere bazate 
exclusiv pe parcursul universitar, precum 
și în vederea realizării de progrese către 
recunoașterea generală a calificărilor;

Or. en

Amendamentul 84
Thomas Händel

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. consideră că modalitățile de punere în 
aplicare a măsurilor compensatorii 
înscrise la articolul 14 din Directiva 
2005/36/CE ar trebui să respecte 
drepturile lucrătorilor enunțate în 
capitolul IV al Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; 
consideră că durata unui stagiu de 
adaptare nu ar trebui să depășească șase 
luni;

Or. fr

Amendamentul 85
Thomas Mann
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Proiect de aviz
Punctul 9b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. subliniază că, pentru a compensa 
diferențele importante în materie de 
formare, statele membre trebuie să fie în 
măsură să impună în continuare măsuri 
de compensare, inclusiv, în special, stagii 
de adaptare;

Or. de

Amendamentul 86
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. recunoaște avantajele pe care le-ar 
putea prezenta introducerea unui card 
european profesional în ceea ce privește 
accelerarea și simplificarea procedurii de 
recunoaștere (așa cum se specifică la
considerentul 32 din Directiva 
2005/36/CE); în acest sens, Sistemul de 
informare al pieței interne (IMI) ar putea 
facilita o cooperare accelerată între statul 
membru care a emis cardul (statul 
membru din care a plecat profesionistul) 
și statul membru gazdă (statul în care 
profesionistul dorește să se stabilească);

Or. en

Amendamentul 87
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 9c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9c. subliniază insistent că revizuirea 
Directivei privind recunoașterea 
calificărilor profesionale nu trebuie să 
aibă ca rezultat, în cazul profesiilor 
reglementate, renunțarea la notificarea 
prestatorului care se deplasează dintr-un 
stat membru în altul în vederea prestării 
de servicii pentru prima oară, având în 
vedere că într-o astfel de situație controlul 
activităților profesionale ar fi puternic 
compromis;

Or. de

Amendamentul 88
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. subliniază faptul că Procesul de la 
Bologna ar trebui accelerat și că ar trebui 
eliminate obstacolele minore și irelevante, 
garantându-se astfel o bună funcționare a 
procesului;

Or. en

Amendamentul 89
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 9d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9d. se opune reducerii numărului de ani 
de experiență profesională necesari 
pentru recunoașterea automată a 
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calificărilor profesionale;

Or. de

Amendamentul 90
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9e. invită Comisia și statele membre să ia 
notă de faptul că, pentru a crea o 
adevărată piață internă pentru 
profesioniști, este necesară recunoașterea 
certificatelor și a altor dovezi de calificare 
formală, la fel ca și recunoașterea 
calificărilor profesionale, întrucât, pentru 
a putea ocupa posturi de responsabilitate 
civilă în administrația publică, dovezile de 
calificare formală trebuie să fie aprobate 
în prealabil de autoritatea competentă;

Or. en

Amendamentul 91
Cristina Gutiérrez-Cortines, Veronica Lope Fontagné

Proiect de aviz
Punctul 9f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9f. subliniază faptul că pentru evaluarea 
punerii în aplicare a Directivei 
2005/36/CE este nevoie de o listă a 
certificatelor și a celorlalte dovezi de 
calificare formală recunoscute în unul 
sau mai multe state membre și care nu 
sunt recunoscute în alte state membre;
lista ar trebui să acopere și cazurile 
cetățenilor dintr-un stat membru care 
studiază într-o universitate dintr-un alt 
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stat membru și ale căror diplome nu sunt 
recunoscute la întoarcerea lor în statul 
membru de origine;

Or. en


