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Amendamentul 1
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că o forță de muncă bine 
calificată și educată reprezintă unul dintre 
cele mai semnificative avantaje 
competitive și că educația și formarea 
profesională de înaltă calitate contribuie în 
mod fundamental la crearea unei piețe 
interne unice funcționale;

1. subliniază că o forță de muncă bine 
calificată și educată reprezintă unul dintre 
cele mai semnificative avantaje 
competitive, că educația și formarea 
profesională de înaltă calitate contribuie în 
mod fundamental la crearea unei piețe 
interne unice funcționale și că acestea 
trebuie adaptate în mod constant la 
nevoile și evoluțiile pieței europene a 
muncii, prin intensificarea coordonării și 
a schimburilor între toate părțile 
interesate;

Or. fr

Amendamentul 2
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că o forță de muncă bine 
calificată și educată reprezintă unul dintre 
cele mai semnificative avantaje
competitive și că educația și formarea 
profesională de înaltă calitate contribuie în 
mod fundamental la crearea unei piețe 
interne unice funcționale;

1. subliniază că o forță de muncă bine 
calificată și educată reprezintă una dintre 
forțele care stau la baza inovării și 
creează un avantaj competitiv
semnificativ și că educația și formarea 
profesională de înaltă calitate contribuie în 
mod fundamental la dezvoltarea durabilă 
și la crearea unei piețe interne unice 
funcționale;

Or. en
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Amendamentul 3
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, pentru a realiza pe 
deplin inițiativa emblematică „O agendă 
pentru noi competențe și noi locuri de 
muncă” a strategiei UE 2020, instituțiile 
UE trebuie să convină asupra unei 
abordări pragmatice, cuprinzătoare și 
ample, susținută de toate statele membre, 
care să se concentreze asupra creării unor 
conexiuni între formarea profesională, 
calificările profesionale, învățarea de-a 
lungul vieții, perioadele de stagiu și piața 
muncii, astfel încât să garanteze că 
fiecare stat membru își asumă cu adevărat 
responsabilitatea pentru sistemul 
educațional din UE;

Or. en

Amendamentul 4
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită statele membre și Comisia să 
îmbunătățească modalitățile de
recunoaștere a învățării informale și non-
formale; insistă asupra bunelor practici în 
acest domeniu, în special prin intermediul 
finanțării furnizate de FSE, care dovedesc 
că recunoașterea competențelor, 
indiferent de locul în care au fost 
dobândite, conduce la o integrare mai 
reușită pe piața muncii;

Or. en
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Amendamentul 5
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. consideră că Comisia ar trebui să 
sponsorizeze un sistem european de 
schimb de competențe, în cadrul căruia 
angajații din întreprinderile mici și 
mijlocii să poată beneficia de 
competențele disponibile în întreprinderile 
mai mari, promovând astfel formarea și 
învățarea profesională, sinergiile și 
învățarea cu ajutorul unui tutore;

Or. en

Amendamentul 6
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea compatibilității
sistemelor de educație ale diferitelor state 
membre, cu accent pe învățarea limbilor 
străine și o gamă mai largă de opțiuni 
pentru stagiile de înaltă calitate efectuate în 
străinătate;

3. subliniază necesitatea unei mai bune 
cooperări între sistemele de educație ale 
diferitelor state membre, cu accent pe 
programele de învățământ necesare 
pentru a îndeplini obiectivele Uniunii 
inovării, inclusiv pe științe și matematică, 
și completate de învățarea limbilor străine 
și o gamă mai largă de opțiuni pentru 
stagiile de înaltă calitate efectuate în 
străinătate;

Or. en
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Amendamentul 7
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea compatibilității 
sistemelor de educație ale diferitelor state 
membre, cu accent pe învățarea limbilor 
străine și o gamă mai largă de opțiuni 
pentru stagiile de înaltă calitate efectuate 
în străinătate;

3. subliniază necesitatea compatibilității 
sistemelor de educație ale diferitelor state 
membre, cu accent pe învățarea limbilor 
străine și pe eliminarea obstacolelor 
juridice și administrative în vederea 
creării unui cadru de calitate, care să 
faciliteze participarea la stagii într-un alt 
stat membru;

Or. fr

Amendamentul 8
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază, în acest sens, faptul că, în 
actualul context economic, întreprinderile 
și sectorul public recurg din ce în ce mai 
des la stagii neplătite pentru a evita 
angajarea cu contract de muncă a 
tinerilor; consideră, fără a contesta sub 
nicio formă utilitatea acestor măsuri prin 
care se acordă tinerilor posibilitatea de a 
câștiga experiență în câmpul muncii, că 
ar trebui să se creeze un sistem european 
pentru contractele de muncă 
transfrontaliere pe termen scurt, pentru 
ca tinerii să poată câștiga experiență în 
domeniul ales de ei într-o altă țară decât 
țara lor de origine, fără riscuri pentru 
angajator; consideră că acest sistem ar 
putea facilita schimbul de competențe 
prin stabilirea unor legături între cei care 
caută un loc de muncă și angajatori, prin 
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acordarea de asistență în ceea ce privește 
formalitățile administrative și acordarea 
de subvenții IMM-urilor participante; 
consideră cu fermitate că beneficiile 
pentru tinerii în cauză (experiență la locul 
de muncă și posibilitatea unui loc de 
muncă permanent, învățarea unei limbi 
străine, dobândirea unor competențe etc.), 
pentru întreprinderi (dezvoltarea 
comerțului transfrontalier, creșterea 
numărului potențialilor angajați etc.) și 
pentru UE în ansamblu (beneficii în ceea 
ce privește coeziunea socială, efecte 
pozitive asupra comerțului din interiorul 
Uniunii și asupra ocupării forței de 
muncă, sporirea mobilității geografice și a 
mobilității forței de muncă) vor fi 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 9
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază importanța stagiilor la un 
loc de muncă și invită instituțiile de 
învățământ și sectorul privat să coopereze 
pentru a facilita aceste experiențe, în 
special în ceea ce privește dialogul dintre 
universități și întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 10
Emilie Turunen

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

3c. subliniază faptul că posibilitatea 
acordată tinerilor de a petrece o perioadă
în străinătate, pentru educație sau 
formare, este esențială pentru ca aceștia 
să dobândească noi competențe, inclusiv 
învățarea unei limbi străine, și, prin 
urmare, sporește șansele acestora de a se 
integra pe piața muncii; salută, așadar, 
intenția Comisiei de a crea un card 
„Tineretul în mișcare”, care îi va ajuta pe 
toți tinerii să meargă să studieze într-un 
alt stat membru și va crea împrumuturi 
pentru mobilitatea studenților europeni, 
pentru a le acorda mai multor studenți 
europeni, în special celor mai 
dezavantajați, posibilitatea unei 
experiențe de studiu, formare sau muncă 
într-o altă țară;

Or. en

Amendamentul 11
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. salută și sprijină pe deplin propunerea 
Comisiei de a actualiza sistemul de 
recunoaștere a calificărilor profesionale; 
consideră că o evaluare corespunzătoare 
a impactului social și economic al 
Directivei privind recunoașterea 
calificărilor profesionale în forma sa 
actuală ar trebui să facă parte integral din 
exercițiul de revizuire a directivei derulat 
de Comisie; consideră că recunoașterea 
reciprocă a calificărilor profesionale în 
statele membre trebuie să rămână o 
prioritate pentru Comisie;
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Or. en

Amendamentul 12
Constance Le Grip

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să consolideze 
interacțiunea dintre sistemele de 
calificare existente, cum ar fi 
Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, 
Procesul de la Bologna privind 
învățământul superior și Cadrul european 
al calificărilor;

4. invită Comisia să coordoneze mai bine 
sistemele de recunoaștere a calificărilor
existente, cum ar fi Directiva 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, Procesul de la Bologna 
privind învățământul superior și Procesul 
de la Copenhaga privind formarea 
profesională, în special alături de o mai 
bună utilizare a Cadrului european al 
calificărilor (CEC) și a sistemului
european de credite pentru educația și 
formarea profesională (ECVET) și 
dezvoltarea Europass;

Or. fr

Amendamentul 13
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să consolideze 
interacțiunea dintre sistemele de calificare 
existente, cum ar fi Directiva 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, Procesul de la Bologna 
privind învățământul superior și Cadrul 
european al calificărilor;

4. invită Comisia să mențină cooperarea 
dintre sistemele de calificare existente, 
cum ar fi Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, 
Procesul de la Bologna privind 
învățământul superior și Cadrul european 
al calificărilor; consideră că statele 
membre ar trebui să își păstreze 
competența de a stabili calificările 
educaționale în funcție de condițiile lor 
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sociale și culturale specifice;

Or. en

Amendamentul 14
Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia să consolideze
interacțiunea dintre sistemele de calificare 
existente, cum ar fi Directiva 2005/36/CE 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale, Procesul de la Bologna 
privind învățământul superior și Cadrul 
european al calificărilor;

4. invită Comisia să analizeze interacțiunea 
dintre Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, 
Procesul de la Bologna și Cadrul european 
al calificărilor;

Or. en

Amendamentul 15
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că este important să se elimine
toate barierele din calea mobilității forței 
de muncă din perspectiva pieței interne; 
subliniază importanța Directivei privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și 
invită Comisia să țină seama de revizuirea
în curs a directivei în scopul de a 
consolida educația și formarea 
profesională din Europa;

5. constată că este important să se faciliteze 
mobilitatea lucrătorilor în cadrul pieței 
interne; subliniază importanța Directivei 
privind recunoașterea calificărilor 
profesionale și invită Comisia Europeană 
să reformeze sistemele existente de 
recunoaștere a calificărilor profesionale 
pe baza revizuirii în curs a directivei;

Or. fr
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Amendamentul 16
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată că este important să se elimine 
toate barierele din calea mobilității forței 
de muncă din perspectiva pieței interne; 
subliniază importanța Directivei privind 
recunoașterea calificărilor profesionale și 
invită Comisia să țină seama de revizuirea
în curs a directivei în scopul de a 
consolida educația și formarea 
profesională din Europa;

5. constată că este important să se elimine 
barierele artificiale actuale din calea 
mobilității forței de muncă din perspectiva 
pieței interne; subliniază importanța 
Directivei privind recunoașterea 
calificărilor profesionale și invită Comisia 
să ia în considerare, în cadrul 
consultărilor aflate în derulare, 
includerea educației și formării 
profesionale în revizuirea directivei;

Or. en

Amendamentul 17
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei Europene, statelor 
membre și Parlamentului European să 
susțină și să extindă programele europene 
privind mobilitatea studenților, în special 
programul Leonardo da Vinci, pentru a 
favoriza o mai mare mobilitate a 
stagiarilor în cadrul pieței unice;

Or. fr

Amendamentul 18
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. atrage atenția asupra faptului că 
există, de asemenea, o piață internă a 
ofertelor de perfecționare profesională și 
solicită statelor membre să pună la 
dispoziție mai multe servicii de 
consultanță cu privire la ofertele de 
perfecționare și de mobilitate profesională 
atât în propriul stat, cât și în alte state 
membre;

Or. de

Amendamentul 19
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. evidențiază obstacolele din calea 
integrării cu care se confruntă cetățenii 
țărilor terțe atunci când calificările lor nu 
sunt recunoscute; invită Comisia să 
evalueze impactul Cadrului european al 
calificărilor asupra recunoașterii 
calificărilor deținute de cetățenii țărilor 
terțe;

Or. en

Amendamentul 20
Constance Le Grip, Olga Sehnalová

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită sprijinirea legăturilor
transfrontaliere și a platformelor de 

6. solicită sprijinirea unor legături
transfrontaliere și a unor platforme de 
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comunicare dintre instituțiile de 
învățământ și angajatori în scopul 
schimbului de bune practici în contextul 
Directivei privind serviciile;

comunicare între instituțiile de învățământ 
și angajatori în scopul schimbului de bune 
practici;

Or. fr

Amendamentul 21
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită sprijinirea legăturilor 
transfrontaliere și a platformelor de 
comunicare dintre instituțiile de învățământ 
și angajatori în scopul schimbului de bune 
practici în contextul Directivei privind 
serviciile;

6. solicită sprijinirea legăturilor 
transfrontaliere și a platformelor de 
comunicare dintre instituțiile de învățământ 
și angajatori în scopul schimbului de bune 
practici;

Or. en

Amendamentul 22
Emma McClarkin

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. invită Comisia și statele membre să 
sprijine programele educaționale în 
domeniul legislației UE care stau la baza 
pieței unice și care urmăresc să asigure că 
sectorul de afaceri, autoritățile publice și 
consumatorii dobândesc o mai bună 
înțelegere a drepturilor lor și a 
responsabilităților aferente.

7. invită Comisia și statele membre să 
sprijine transpunerea completă a 
legislației UE în beneficiul unei piețe 
unice mai eficiente și, pe această bază, să 
furnizeze informații părților interesate, 
precum întreprinderile și funcționarii 
publici, pentru a asigura o mai bună 
înțelegere a legislației transpuse.

Or. en
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Amendamentul 23
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îi invită pe toți actorii de pe piața 
muncii, inclusiv pe cei din sectoarele 
profesionale, întreprinderile, sindicatele, 
ministerele și serviciile publice de ocupare 
a forței de muncă, să se implice într-un 
dialog social structurat cu privire la 
garantarea unei mai bune integrări 
profesionale a tinerilor, la promovarea 
învățării de-a lungul vieții și a formării 
formale/informale, precum și la 
dezvoltarea, în ultimă instanță, a unui 
sistem educațional european, capabil să le 
ofere cetățenilor UE siguranță în ceea ce 
privește cariera;

Or. en

Amendamentul 24
Toine Manders

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. susține utilizarea tehnologiei moderne 
sub formele cele mai extinse și mai 
inventive posibil în scopul promovării 
educației și formării profesionale, inclusiv 
sub forma unor jocuri video bazate pe 
interpretarea de roluri, pe care tinerii să 
le poată juca într-un mod competitiv la 
nivel european (de exemplu, ca parte a 
unui concurs UE între școli), învățând și 
informându-se, în același timp, cu privire 
la modul în care funcționează economia 
și Uniunea Europeană.

Or. en
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