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Poprawka 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że wysoko wykwalifikowana 
i wykształcona siła robocza to jeden z 
głównych elementów przewagi 
konkurencyjnej oraz że kształcenie 
zawodowe wysokiej jakości zdecydowanie 
sprzyja tworzeniu dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku wewnętrznego;

1. podkreśla, że wysoko wykwalifikowana 
i wykształcona siła robocza to jeden z 
głównych elementów przewagi 
konkurencyjnej oraz że kształcenie i 
szkolenie zawodowe wysokiej jakości 
zdecydowanie sprzyjają tworzeniu dobrze 
funkcjonującego jednolitego rynku 
wewnętrznego, a także że należy je stale 
dostosowywać do potrzeb europejskiego 
rynku pracy i zachodzących na nim zmian 
poprzez zacieśnienie współpracy i bardziej 
nasiloną wymianę między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami;

Or. fr

Poprawka 2
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że wysoko wykwalifikowana 
i wykształcona siła robocza to jeden z 
głównych elementów przewagi 
konkurencyjnej oraz że kształcenie 
zawodowe wysokiej jakości zdecydowanie 
sprzyja tworzeniu dobrze funkcjonującego 
jednolitego rynku wewnętrznego;

1. podkreśla, że wysoko wykwalifikowana 
i wykształcona siła robocza to jedna z sił 
napędowych innowacji i główny element
przewagi konkurencyjnej oraz że 
kształcenie i szkolenie zawodowe wysokiej 
jakości zdecydowanie sprzyja trwałemu 
rozwojowi i tworzeniu dobrze 
funkcjonującego jednolitego rynku 
wewnętrznego;

Or. en
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Poprawka 3
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. jest zdania, że w celu pełnej realizacji 
„Programu na rzecz nowych umiejętności 
i zatrudnienia” – przewodniej inicjatywy 
strategii Europa 2020 – instytucje UE 
muszą zgodzić się co do pragmatycznego, 
szeroko zakrojonego i wszechstronnego 
porozumienia popieranego przez wszystkie 
państwa członkowskie, które powinno 
skupiać się na połączeniu z rynkiem pracy 
obszarów takich jak kształcenie 
zawodowe, kwalifikacje zawodowe, 
uczenie się przez całe życie i nauka 
zawodu, tak aby zadbać o to, by każde 
państwo członkowskie wzięło na siebie 
odpowiedzialność za system kształcenia 
UE;

Or. en

Poprawka 4
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do dalszego ułatwiania 
uznawania pozaformalnego i 
nieformalnego uczenia się; zwraca uwagę 
na najlepsze wzorce w tym obszarze, 
zwłaszcza finansowane ze środków EFS, 
które udowadniają, że uznawanie 
umiejętności, niezależnie od tego, gdzie 
zostały nabyte, prowadzi do pomyślniejszej 
integracji na rynku pracy;
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Or. en

Poprawka 5
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2c. uważa, że Komisja powinna 
finansować system europejskiej wymiany 
umiejętności, dzięki któremu pracownicy 
małych i średnich przedsiębiorstw mogą 
korzystać z umiejętności dostępnych w 
większych przedsiębiorstwach, tym samym 
promując kształcenie i szkolenie 
zawodowe, synergie i doradztwo;

Or. en

Poprawka 6
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę kompatybilności
systemów kształcenia poszczególnych 
państw członkowskich UE z naciskiem na 
naukę języków i rozszerzanie możliwości
udziału w stażach zagranicznych wysokiej 
jakości;

3. podkreśla potrzebę lepszej współpracy 
systemów kształcenia poszczególnych 
państw członkowskich UE z naciskiem na 
programy nauczania niezbędne do 
zrealizowania celów Unii innowacji, w 
tym nauki ścisłe i matematykę, 
uzupełnione nauką języków i szerszymi
możliwościami udziału w stażach 
zagranicznych wysokiej jakości;

Or. en
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Poprawka 7
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę kompatybilności 
systemów kształcenia poszczególnych 
państw członkowskich UE z naciskiem na 
naukę języków i rozszerzanie możliwości 
udziału w stażach zagranicznych wysokiej 
jakości;

3. podkreśla potrzebę kompatybilności 
systemów kształcenia poszczególnych 
państw członkowskich UE z naciskiem na 
naukę języków i przezwyciężenie 
przeszkód prawnych i administracyjnych 
celem wypracowania europejskich ram 
jakości ułatwiających udział w stażach w 
innym państwie członkowskim;

Or. fr

Poprawka 8
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę, że w związku z tym w 
obecnej sytuacji gospodarczej 
przedsiębiorstwa i sektor publiczny coraz 
częściej uciekają się do staży bezpłatnych, 
by unikać zatrudniania młodych osób w 
ramach umowy o pracę; uważa, że nie 
pomniejszając w żaden sposób 
użyteczności takich środków 
pozwalających młodym osobom na 
zdobycie doświadczenia zawodowego, 
należy opracować model europejskiego 
systemu transgranicznych 
krtókoterminowych umów o pracę, aby 
umożliwić młodym osobom zdobywanie 
doświadczenia zawodowego w wybranej 
przez nich dziedzinie w kraju innym niż 
ich własny bez żadnego ryzyka dla 
pracodawcy; uważa, że taki europejski 
system mógłby ułatwić wymianę 
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umiejętności poprzez łączenie osób 
poszukujących pracy z pracodawcami, 
pomoc przy załatwianiu formalności 
administracyjnych i oferowanie dotacji 
uczestniczącym MŚP; jest głęboko 
przekonany, że przyniosłoby to znaczne 
korzyści zainteresowanym młodym 
osobom (doświadczenie zawodowe i 
możliwość stałej pracy, nauka języków 
obcych, zdobywanie umiejętności itp.), 
przedsiębiorstwom (rozwój handlu 
transgranicznego, zwiększenie bazy 
potencjalnych pracodawców itp.) i Unii 
Europejskiej jako całości (korzyści pod 
względem spójności społecznej, pozytywny 
wpływ na handel wewnątrzunijny i 
zatrudnienie, większa mobilność 
geograficzna i mobilność pracowników);

Or. en

Poprawka 9
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla znaczenie nauki zawodu w 
miejscu pracy oraz wzywa instytucje 
edukacyjne i sektor prywatny do 
współpracy w celu ułatwienia zdobywania 
doświadczenia zawodowego, w 
szczególności w kontekście dialogu 
środowisk akademickich z 
przedsiębiorcami;

Or. en
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Poprawka 10
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że umożliwienie młodym 
osobom odbycia studiów lub szkolenia za 
granicą jest dla nich niezbędne do 
zdobywania nowych umiejętności, w tym 
umiejętności językowych, oraz zwiększa 
ich szansę na integrację na rynku pracy; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym 
zamiar opracowania przez Komisję karty 
„Mobilna młodzież”, która pomoże 
młodym ludziom wyjechać na studia do 
innego państwa członkowskiego, oraz 
zamiar stworzenia europejskiego systemu 
pożyczek dla studentów na potrzeby 
mobilności celu umożliwienia większej 
liczbie młodych Europejczyków, w 
szczególności tym, których sytuacja jest 
najtrudniejsza, odbycia studiów, szkolenia 
lub praktyki zawodowej w innym 
państwie;

Or. en

Poprawka 11
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3d. z zadowoleniem przyjmuje i w pełni 
popiera propozycję Komisji dotyczącą 
aktualizacji systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych; uważa, że w 
ramach przeglądu dyrektywy Komisja 
powinna w pełni uwzględnić dogłębną 
ocenę społecznych i gospodarczych 
skutków obecnie obowiązującej dyrektywy 
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w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych;   jest zdania, że wzajemne 
uznawanie kwalifikacji zawodowych we 
wszystkich państwach członkowskich musi 
pozostać czołowym priorytetem Komisji;  

Or. en

Poprawka 12
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do wprowadzenia 
ściślejszych powiązań między istniejącymi
już systemami kwalifikacyjnymi, a 
mianowicie dyrektywą 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, procesem bolońskim 
dotyczącym szkolnictwa wyższego i 
europejskimi ramami kwalifikacji;

4. wzywa Komisję do lepszej koordynacji 
istniejących już systemów uznawania 
kwalifikacji, a mianowicie dyrektywy
2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, procesu 
bolońskiego dotyczącego szkolnictwa 
wyższego i procesu kopenhaskiego 
dotyczącego kształcenia zawodowego przy 
lepszym wykorzystaniu europejskich ram
kwalifikacji (EQF) i europejskiego 
systemu transferu osiągnięć w kształceniu
i szkoleniu zawodowym (ECVET), oraz 
rozwoju inicjatywy Europass;

Or. fr

Poprawka 13
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do wprowadzenia 
ściślejszych powiązań między istniejącymi 
już systemami kwalifikacyjnymi, a 
mianowicie dyrektywą 2005/36/WE w 

4. wzywa Komisję do utrzymania 
współpracy między istniejącymi już 
systemami kwalifikacyjnymi, a mianowicie 
dyrektywą 2005/36/WE w sprawie 
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sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, procesem bolońskim 
dotyczącym szkolnictwa wyższego i 
europejskimi ramami kwalifikacji;

uznawania kwalifikacji zawodowych, 
procesem bolońskim dotyczącym 
szkolnictwa wyższego i europejskimi 
ramami kwalifikacji; utrzymuje, że 
państwa członkowskie powinny zachować 
kompetencje w zakresie określania 
kwalifikacji zgodnie ze swoimi 
szczególnymi uwarunkowaniami 
społecznymi i kulturowymi;

Or. en

Poprawka 14
Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję do wprowadzenia 
ściślejszych powiązań między istniejącymi 
już systemami kwalifikacyjnymi, a 
mianowicie dyrektywą 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, procesem bolońskim 
dotyczącym szkolnictwa wyższego i 
europejskimi ramami kwalifikacji;

4. wzywa Komisję do sprawdzenia
powiązań między dyrektywą 2005/36/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych, procesem bolońskim i 
europejskimi ramami kwalifikacji;

Or. en

Poprawka 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że należy usunąć wszelkie 
przeszkody dla mobilności siły roboczej z 
punktu widzenia rynku wewnętrznego UE; 
wskazuje na znaczenie dyrektywy w 
sprawie uznawania kwalifikacji 

5. zauważa, że należy ułatwiać mobilność 
pracowników w ramach rynku 
wewnętrznego UE; wskazuje na znaczenie 
dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych i – na podstawie
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zawodowych i wzywa Komisję do 
uwzględnienia trwającej właśnie oceny 
dyrektywy tej w perspektywie 
doskonalenia europejskiego kształcenia 
zawodowego;

trwającej właśnie oceny dyrektywy –
wzywa Komisję Europejską do 
przeprowadzenia reformy istniejących 
systemów uznawania kwalifikacji 
zawodowych;

Or. fr

Poprawka 16
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że należy usunąć wszelkie
przeszkody dla mobilności siły roboczej z 
punktu widzenia rynku wewnętrznego UE;
wskazuje na znaczenie dyrektywy w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych i wzywa Komisję do 
uwzględnienia trwającej właśnie oceny
dyrektywy tej w perspektywie 
doskonalenia europejskiego kształcenia 
zawodowego;

5. zauważa, że należy usunąć istniejące 
sztuczne przeszkody dla mobilności siły 
roboczej z punktu widzenia rynku 
wewnętrznego UE; wskazuje na znaczenie 
dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych i wzywa 
Komisję, by w ramach obecnych 
konsultacji rozpatrzyła możliwość 
włączenia kształcenia i szkolenia 
zawodowego do przeglądu tej dyrektywy;

Or. en

Poprawka 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 bis. wzywa Komisję Europejską, 
państwa członkowskie i Parlament 
Europejski do wspierania i rozszerzania 
europejskich programów mobilności osób 
uczących się, w szczególności programu 
Leonardo da Vinci z myślą o większej 
mobilności praktykantów w ramach 
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jednolitego rynku;

Or. fr

Poprawka 18
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5b. zwraca uwagę, że istnieje również 
wewnętrzny rynek szkoleń zawodowych, i 
apeluje do państw członkowskich o 
stworzenie większej liczby ośrodków 
doradczych udzielających informacji o 
ofercie szkoleniowej i mobilności 
zawodowej zarówno w kraju, jak i w
innych państwach członkowskich;

Or. de

Poprawka 19
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5c. zwraca uwagę na przeszkody w 
integracji, jakie napotykają obywatele 
państw trzecich, gdy nie uznaje się ich 
kwalifikacji; wzywa Komisję do 
dokonania oceny oddziaływania 
europejskich ram kwalifikacji na 
uznawanie kwalifikacji obywateli państw 
trzecich;

Or. en
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Poprawka 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do wspierania transgranicznych 
związków i platform komunikacji między 
instytucjami kształcącymi i pracodawcami 
w celu wymiany najlepszych praktyk w 
związku z dyrektywą w sprawie usług;

6. wzywa do wspierania transgranicznych 
związków i platform komunikacji między 
instytucjami kształcącymi i pracodawcami 
w celu wymiany najlepszych praktyk;

Or. fr

Poprawka 21
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. wzywa do wspierania transgranicznych 
związków i platform komunikacji między 
instytucjami kształcącymi i pracodawcami 
w celu wymiany najlepszych praktyk w 
związku z dyrektywą w sprawie usług;

6. wzywa do wspierania transgranicznych 
związków i platform komunikacji między 
instytucjami kształcącymi i pracodawcami 
w celu wymiany najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 22
Emma McClarkin

Projekt opinii
Ustęp 7 

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania programów kształcenia w 
dziedzinie prawodawstwa UE służącego 
umacnianiu jednolitego rynku, mających 
na celu lepsze zapoznawanie

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do wspierania pełnej transpozycji
prawodawstwa UE, aby ułatwić 
sprawniejsze funkcjonowanie jednolitego 
rynku, a także do udzielania na tej 
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przedsiębiorstw, administracji i 
konsumentów z prawami i obowiązkami 
wynikającymi z tego prawodawstwa.

podstawie informacji zainteresowanym 
stronom, takim jak przedsiębiorstwa i 
pracownicy służb publicznych celem 
zapewnienia lepszego zrozumienia 
transponowanych przepisów.

Or. en

Poprawka 23
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa wszystkich uczestników rynku 
pracy, w tym z branż zawodowych, 
przedsiębiorstw, związków zawodowych, 
ministerstw i publicznych służb 
zatrudnienia, do zaangażowania się w 
zorganizowany dialog społeczny na temat 
sposobów lepszego gwarantowania 
młodym osobom integracji zawodowej, 
promowania uczenia się przez całe życie i 
formalnego/nieformalnego szkolenia oraz 
rozwijania systemu kształcenia w UE, 
który byłby w stanie zapewnić 
zabezpieczenie kariery zawodowej 
obywatelom UE.

Or. en

Poprawka 24
Toine Manders

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

7b. opowiada się za korzystaniem w 
promowaniu kształcenia i szkolenia 
zawodowego z nowoczesnej technologii w 
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jak najszerszych i kreatywnych formach, 
m.in. w postaci fabularnych gier wideo, w 
które młodzi ludzie mogą grać w ramach 
współzawodnictwa na poziomie 
europejskim (np. jako część europejskiego 
konkursu dla szkół), jednocześnie ucząc 
się i zdobywając wiedzę na temat sposobu 
funkcjonowania gospodarki i UE.

Or. en


