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Poprawka 1
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie utworzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej dla dostawców 
usług (2008/2172(INI)),

Or. de

Poprawka 2
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie utworzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej dla dostawców 
usług (2008/2171),

Or. fr

Poprawka 3
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Odniesienie 1a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję Parlamentu 
Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie utworzenia europejskiej 
legitymacji zawodowej dla dostawców 
usług,

Or. de

Poprawka 4
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dopilnowanie, by 
system uznawania kwalifikacji 
zawodowych został zaprojektowany w 
możliwie najlepszy sposób, to wstępny 
warunek umożliwienia wszystkim pełnego 
korzystania ze swobody przemieszczania 
się,

Or. de

Poprawka 5
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że mobilność 
zawodowa to kluczowy czynnik w 
kontekście rozwoju gospodarczego oraz 
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zrównoważonego ożywienia koniunktury, 

Or. es

Poprawka 6
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Punkt Ab preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że aby ułatwiać 
mobilność, należy umożliwić uzyskiwanie 
europejskiej legitymacji zawodowej 
większości grup zawodowych,

Or. de

Poprawka 7
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Punkt Ac preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że wprowadzenie 
europejskiej legitymacji zawodowej 
mogłoby uprościć i przyśpieszyć proces 
uznawania kwalifikacji zawodowych,

Or. de

Poprawka 8
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że zmiany na rynkach 
pracy wymagają bardziej elastycznych
zasad uznawania kwalifikacji 
zawodowych,

B. mając na uwadze, że zmiany na rynkach 
pracy wymagają przejrzystszych, 
uproszczonych i elastyczniejszych zasad 
uznawania kwalifikacji zawodowych, 

Or. es

Poprawka 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że jednym z 
głównych powodów trudności w 
uznawaniu tytułów akademickich lub 
kwalifikacji zawodowych jest brak 
zaufania do kryteriów akredytacji i 
świadectw akademickich kraju 
pochodzenia oraz że w związku z tym 
należy pilnie umożliwić wprowadzenie 
automatycznego systemu uznawania 
kwalifikacji poprzez usunięcie formalnych 
krajowych przeszkód dla uznawania 
kwalifikacji, jak również uprzedzeń,

Or. en

Poprawka 10
Emma McClarkin, Andreas Schwab, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w 2010 r. w 
ramach programu SOLVIT rozpatrzono 
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220 przypadków mających związek z 
kwalifikacjami zawodowymi oraz że 
ponad dwie trzecie tych przypadków 
dotyczyło tylko czterech państw 
członkowskich,

Or. en

Poprawka 11
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Punkt Ea preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że swobodny 
przepływ osób w granicach UE oraz 
prawo do uznania zasług i umiejętności 
zawodowych są możliwe wyłącznie przy 
ograniczeniu istniejących niewidzialnych 
barier oraz pod warunkiem zniknięcia 
pewnych krajowych reguł, które obecnie 
w sposób nieproporcjonalny 
uniemożliwiają korzystanie z prawa do 
pracy wymagającej wysokich kwalifikacji,

Or. en

Poprawka 12
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt Fa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że od 2007 r. na 
mocy dyrektywy wydano około 100 000 
decyzji o uznaniu kwalifikacji 
zawodowych, co umożliwiło przepływ 
85 000 pracowników1,
__________________
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1 Komisja Europejska „Ocena dyrektywy 
w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych”, Bruksela, 5 lipca 2011 r.

Or. en

Poprawka 13
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Punkt Fb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że pracownicy 
służby zdrowia są najbardziej mobilną 
grupą spośród zawodów regulowanych w 
UE, w której w latach 2007–2010 uznano 
kwalifikacje zawodowe około 57 200 
lekarzy, pielęgniarek, stomatologów, 
farmaceutów, położnych i lekarzy 
weterynarii,

Or. en

Poprawka 14
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w Akcie o 
jednolitym rynku podkreślono, że 
modernizacja systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia wzrostu 
gospodarczego,

G. mając na uwadze, że w Akcie o 
jednolitym rynku podkreślono, że 
modernizacja systemu uznawania 
kwalifikacji zawodowych ma kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia wzrostu 
gospodarczego i wzmocnienia zaufania 
pracowników i obywateli,

Or. fr
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Poprawka 15
Louis Grech

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że zgodnie z 
danymi Europejskiego Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), 
do roku 2020 zapotrzebowanie na wysoko 
wykwalifikowanych pracowników ma 
wzrosnąć o ponad 16 milionów miejsc 
pracy,

Or. en

Poprawka 16
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że procedura uznawania 
kwalifikacji w ramach ogólnego systemu 
oraz systemu automatycznego uznawania 
kwalifikacji w oparciu o doświadczenie 
zawodowe stanowi zbytnie obciążenie 
zarówno dla właściwych organów, jak i 
pracowników, i jest zbyt czasochłonna;

1. podkreśla, że procedura uznawania 
kwalifikacji w ramach ogólnego systemu 
oraz systemu automatycznego uznawania 
kwalifikacji w oparciu o doświadczenie 
zawodowe stanowi zbytnie obciążenie 
zarówno dla właściwych organów, jak i 
osób wykonujących niektóre zawody, i jest 
zbyt czasochłonna;

Or. it

Poprawka 17
Konstantinos Poupakis
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że procedura uznawania 
kwalifikacji w ramach ogólnego systemu 
oraz systemu automatycznego uznawania 
kwalifikacji w oparciu o doświadczenie 
zawodowe stanowi zbytnie obciążenie 
zarówno dla właściwych organów, jak i 
pracowników, i jest zbyt czasochłonna;

1. podkreśla, że procedura uznawania 
kwalifikacji w ramach ogólnego systemu 
oraz systemu automatycznego uznawania 
kwalifikacji w oparciu o doświadczenie 
zawodowe stanowi zbytnie obciążenie 
zarówno dla właściwych organów, jak i 
pracowników, i jest zbyt czasochłonna; 
wyraża też ubolewanie w związku z tym, że 
kilka państw członkowskich nie 
wprowadziło usystematyzowanych ustaleń 
(metodyki, instrumentów, organów ds. 
certyfikacji itd.) w zakresie uznawania 
oraz certyfikacji doświadczenia 
zawodowego oraz że kilka państw 
członkowskich nie ustanowiło systemu 
certyfikacji kwalifikacji zdobytych w 
ramach uczenia się pozaformalnego; 

Or. el

Poprawka 18
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. nalega, by Komisja wydała 
szczegółowe wytyczne lub określiła 
procedury dla właściwych organów 
umożliwiające państwom członkowskim 
planowanie i wdrażanie wspólnych 
procedur certyfikacji i uznawania 
kwalifikacji, prowadzących do uznawania 
doświadczenia zawodowego oraz uczenia 
się pozaformalnego; odnotowuje, że 
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sprawi to, iż procedury będą mniej 
biurokratyczne, złożone i czasochłonne w 
tych państwach członkowskich, które 
posiadają już taki system, zaś tym, które 
go nie mają, umożliwi planowanie 
efektywnych ustaleń od samego początku;

Or. el

Poprawka 19
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. ponownie podkreśla, że jeśli UE ma 
zredukować nierównomierność wdrażania 
i egzekwowania dyrektywy 2005/35/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych w 27 państwach UE, 
poszczególne państwa członkowskie 
muszą mieć większe zaufanie do systemów 
pozostałych państw;

Or. en

Poprawka 20
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do stosowania 
nowoczesnych technologii informacyjnych, 
w tym baz danych oraz procedur rejestracji 
online, aby zapewnić przestrzeganie 

2. w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do stosowania przede 
wszystkim nowoczesnych technologii 
informacyjnych, w tym baz danych oraz 
procedur rejestracji online, aby zapewnić 
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terminów określonych w ramach ogólnego 
systemu uznawania oraz znaczną poprawę 
w zakresie dostępu pracowników do 
informacji i przejrzystości procesu 
podejmowania decyzji;

przestrzeganie terminów określonych w 
ramach ogólnego systemu uznawania oraz 
znaczną poprawę w zakresie dostępu 
pracowników do informacji i przejrzystości 
procesu podejmowania decyzji;

Or. it

Poprawka 21
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do stosowania 
nowoczesnych technologii informacyjnych, 
w tym baz danych oraz procedur rejestracji 
online, aby zapewnić przestrzeganie 
terminów określonych w ramach ogólnego 
systemu uznawania oraz znaczną poprawę 
w zakresie dostępu pracowników do 
informacji i przejrzystości procesu 
podejmowania decyzji;

2. w związku z tym wzywa państwa 
członkowskie do stosowania 
nowoczesnych technologii informacyjnych, 
w tym baz danych oraz procedur rejestracji 
online, aby zapewnić przestrzeganie 
terminów określonych w ramach ogólnego 
systemu uznawania oraz znaczną poprawę 
w zakresie dostępu pracowników do 
informacji i znajomości procedur;

Or. fr

Poprawka 22
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 2a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. apeluje o wprowadzenie w stosunku do 
właściwych organów obowiązku 
dostarczania innym właściwym organom 
dla danego zawodu aktualnych danych 
kontaktowych;
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Or. en

Poprawka 23
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie, 
właściwe organy oraz Komisję do 
skonsolidowania poszczególnych źródeł 
informacji dostępnych obecnie dla 
pracowników – w tym krajowych 
ośrodków informacji, sieci SOLVIT i 
organów branżowych – poprzez utworzenie 
portalu internetowego udostępniającego 
istotne i aktualne informacje w sprawie 
procedury uznawania kwalifikacji, w tym 
informacje administracyjne dotyczące 
właściwych organów i dokumentów, jakie 
powinni złożyć pracownicy, aby ich 
kwalifikacje zostały uznane;

3. apeluje do Komisji o skonsolidowanie 
poszczególnych źródeł informacji 
dostępnych obecnie dla pracowników – w 
tym krajowych ośrodków informacji, sieci 
SOLVIT i organów branżowych – oraz o 
utworzenie na stronie internetowej 
Komisji portalu udostępniającego istotne i 
aktualne informacje w sprawie procedury 
uznawania kwalifikacji, w tym informacje 
administracyjne dotyczące właściwych 
organów i organów branżowych, jak 
również dokumentów, jakie powinni 
złożyć pracownicy, aby ich kwalifikacje 
zostały uznane;

Or. en

Poprawka 24
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie, 
właściwe organy oraz Komisję do 
skonsolidowania poszczególnych źródeł 
informacji dostępnych obecnie dla 
pracowników – w tym krajowych 
ośrodków informacji, sieci SOLVIT i 
organów branżowych – poprzez 
utworzenie portalu internetowego 

3. zachęca państwa członkowskie, 
właściwe organy oraz Komisję do 
skonsolidowania poszczególnych źródeł 
dostępnych obecnie informacji na temat 
kwestii związanych z uznawaniem 
kwalifikacji zawodowych – w tym 
krajowych ośrodków informacji – w 
pojedynczy punkt kontaktowy na mocy 



PE472.324v02-00 14/79 AM\878211PL.doc

PL

udostępniającego istotne i aktualne 
informacje w sprawie procedury
uznawania kwalifikacji, w tym informacje 
administracyjne dotyczące właściwych 
organów i dokumentów, jakie powinni 
złożyć pracownicy, aby ich kwalifikacje 
zostały uznane;

dyrektywy usługowej, który w przypadku 
licznych zawodów, już zapewnia centralny 
portal internetowy obejmujący 
zagadnienia dotyczące uznawania 
kwalifikacji zawodowych;

Or. de

Poprawka 25
Toine Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zachęca państwa członkowskie, 
właściwe organy oraz Komisję do 
skonsolidowania poszczególnych źródeł 
informacji dostępnych obecnie dla 
pracowników – w tym krajowych 
ośrodków informacji, sieci SOLVIT i 
organów branżowych – poprzez 
utworzenie portalu internetowego 
udostępniającego istotne i aktualne 
informacje w sprawie procedury 
uznawania kwalifikacji, w tym informacje 
administracyjne dotyczące właściwych 
organów i dokumentów, jakie powinni 
złożyć pracownicy, aby ich kwalifikacje 
zostały uznane;

3. zachęca państwa członkowskie, 
właściwe organy oraz Komisję do 
skonsolidowania poszczególnych źródeł 
informacji dostępnych obecnie dla 
pracowników – w tym krajowych 
ośrodków informacji, sieci SOLVIT i 
organów branżowych – poprzez 
utworzenie portalu internetowego, na 
którym podano by też centralny numer 
telefonu, za pośrednictwem którego 
uzyskaliby oni w języku ojczystym dostęp 
do istotnych i aktualnych informacji w 
sprawie procedury uznawania kwalifikacji, 
w tym informacji administracyjnych 
dotyczących właściwych organów i 
dokumentów, jakie powinni złożyć 
pracownicy, aby ich kwalifikacje zostały 
uznane;

Or. nl

Poprawka 26
Emma McClarkin, Constance Le Grip
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Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dalszego propagowania 
mobilności wśród pracowników; uważa, że 
relatywnie niska liczba mobilnych 
pracowników jest niepokojąca i sugeruje 
opracowanie strategii mających na celu 
zaradzenie temu problemowi; zwraca 
uwagę na wyniki ostatniego badania 
przeprowadzonego przez Eurobarometr, 
zgodnie z którymi ponad 50 procent 
młodych ludzi w Europie chciałoby lub 
jest skłonne pracować za granicą1;
__________________
1 Komisja Europejska – Flash 
Eurobarometr, „Mobilna młodzież: 
sprawozdanie analityczne”, maj 2011 r.

Or. en

Poprawka 27
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie do 
dokonania porównania minimalnych 
wymogów w zakresie szkolenia oraz do 
zapewnienia systematyczniejszej wymiany 
między państwami członkowskimi, jak 
również między właściwymi organami, w 
celu zbliżenia minimalnych wymogów w 
zakresie szkolenia;

Or. fr
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Poprawka 28
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla jednak, że ten portal 
internetowy konsolidujący informacje 
oraz bazy danych można by jeszcze 
ulepszyć poprzez wprowadzenie 
podsumowania procedury certyfikacji w 
poszczególnych państwach członkowskich 
wraz z formularzami podsumowującymi, 
przedstawiającymi życiorysy lub normy 
wykorzystywane jako podstawa przy 
poświadczaniu kwalifikacji; podkreśla, że 
taki portal internetowy będzie wyjątkowo 
przydatny dla obywateli UE, pracodawców 
i pracowników, a także będzie propagować 
udzielanie bezpośrednich informacji, 
przejrzystość i mobilność;

Or. el

Poprawka 29
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 3a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa państwa członkowskie, 
właściwe organy oraz Komisję do 
zapewnienia większej przejrzystości, tak 
aby wnioskodawcy lub osoby 
zainteresowane mogły uzyskać 
wyczerpujące wyjaśnienia na temat 
przyczyn nieuznania ich dyplomu lub 
kwalifikacji zawodowych;
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Or. es

Poprawka 30
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 3b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. wzywa Komisję Europejską do 
zbadania możliwych sposobów 
uproszczenia dowodu posiadania 
doświadczenia zawodowego, które to 
zaświadczenie mogłoby być np. wydawane 
przez właściwy organ lub organizację 
państwa członkowskiego, w którym dany 
pracownik wykonuje pracę;

Or. fr

Poprawka 31
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług; uważa, że właściwe 
organy napotykają trudności w stosowaniu 
systemu i w związku z tym wzywa Komisję 
do oceny obecnie obowiązujących 
przepisów art. 7 dyrektywy, dotyczących w 
szczególności zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, oraz do przedłożenia 
wniosków Parlamentowi;

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług, po tym jak konsultacja 
społeczna przeprowadzona w 2011 r.3
wykazała istnienie licznych wątpliwości; 
uważa, że właściwe organy napotykają 
trudności w stosowaniu systemu tam, gdzie 
brakuje spójnego podejścia do oceny 
tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług oraz gdzie 
monitorowanie działalności 
usługodawców w terenie jest niezwykle 
trudne; wzywa Komisję do oceny obecnie 
obowiązujących przepisów art. 7 
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dyrektywy oraz do przedstawienia 
dalszych wyjaśnień dotyczących 
istniejącego orzecznictwa, w szczególności 
w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, oraz do przedłożenia 
wniosków Parlamentowi; podkreśla 
jednak, że definicja uniwersalna byłaby 
niemożliwa do zastosowania i 
podważyłaby zasadę pomocniczości 
państw członkowskich;

__________________
3 Komisja Europejska, „Konsultacja 
społeczna dotycząca modernizacji 
dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych: streszczenie 
odpowiedzi", (Bruksela, 5 lipca 2011 r.).

Or. en

Poprawka 32
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług; uważa, że właściwe 
organy napotykają trudności w 
stosowaniu systemu i w związku z tym 
wzywa Komisję do oceny obecnie 
obowiązujących przepisów art. 7
dyrektywy, dotyczących w szczególności
zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, 
oraz do przedłożenia wniosków 
Parlamentowi;

4. uważa, że środki poprawiające 
tymczasową mobilność pracowników 
powinny stanowić kluczowy aspekt 
przyszłego przeglądu dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych;, 
zdecydowanie apeluje o zwolnienie z 
wymogu składania uprzedniego 
oświadczenia na mocy art. 7 dostawców 
usług, którzy świadczą usługi 
konsumentom, wyłącznie towarzysząc im 
w innych państwach członkowskich, i 
dlatego nie mają kontaktu z miejscowymi 
konsumentami w przyjmującym państwie 
członkowskim (np. przewodnicy 
turystyczni, trenerzy, personel medyczny 
towarzyszący sportowcom); w przypadku 
wszystkich usług, które nie dotyczą 
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zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, 
opowiada się za wprowadzeniem wymogu 
składania oświadczenia zasadniczo tylko 
co trzy lata;

Or. de

Poprawka 33
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług; uważa, że właściwe 
organy napotykają trudności w stosowaniu 
systemu i w związku z tym wzywa 
Komisję do oceny obecnie obowiązujących 
przepisów art. 7 dyrektywy, dotyczących w 
szczególności zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, oraz do przedłożenia 
wniosków Parlamentowi,

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług; uważa, że właściwe 
organy napotykają trudności w stosowaniu 
systemu i w związku z tym wzywa 
Komisję do oceny obecnie obowiązujących 
przepisów art. 7 dyrektywy, dotyczących w 
szczególności zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, oraz do oceny możliwości 
uzupełnienia wspomnianych przepisów 
art. 7 ust. 1 przepisami dotyczącymi 
wniosku o przedstawienie wszystkich 
informacji na temat świadczonych usług, 
użytecznych i niezbędnych do oceny 
tymczasowego lub sporadycznego 
charakteru świadczenia usług, i 
zaświadczenia o niekaralności, a także do 
przedłożenia wniosków Parlamentowi;

Or. it

Poprawka 34
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług; uważa, że właściwe 
organy napotykają trudności w stosowaniu 
systemu i w związku z tym wzywa 
Komisję do oceny obecnie obowiązujących 
przepisów art. 7 dyrektywy, dotyczących w 
szczególności zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, oraz do przedłożenia 
wniosków Parlamentowi,

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług; uważa, że właściwe
organy napotykają trudności w stosowaniu 
systemu i w związku z tym wzywa 
Komisję do oceny obecnie obowiązujących 
przepisów art. 7 dyrektywy, dotyczących w 
szczególności zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, oraz do przedłożenia 
wniosków Parlamentowi; przypomina też o 
znaczeniu systemu uprzedniego składania 
oświadczenia,

Or. fr

Poprawka 35
Antonio López-Istúriz White, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług; uważa, że właściwe 
organy napotykają trudności w stosowaniu 
systemu i w związku z tym wzywa 
Komisję do oceny obecnie obowiązujących 
przepisów art. 7 dyrektywy, dotyczących w 
szczególności zdrowia i bezpieczeństwa 
publicznego, oraz do przedłożenia 
wniosków Parlamentowi;

4. wzywa do lepszego wyjaśnienia 
koncepcji tymczasowego i sporadycznego 
świadczenia usług; nalega, by Komisja 
wprowadziła wymóg, zgodnie z którym 
oświadczenie określone w art. 7 musiałoby 
zawierać odniesienie do przestrzegania 
mechanizmów w zakresie monitorowania 
działalności związanej z zasadniczym 
zagrożeniem dla społeczeństwa, 
użytkowników i środowiska oraz do 
wielkiej odpowiedzialności spoczywającej 
zarówno na planistach, jak i na 
propagatorach; uważa, że właściwe 
organy napotykają trudności w stosowaniu 
systemu i w związku z tym wzywa 
Komisję do oceny obecnie obowiązujących 
przepisów art. 7 dyrektywy, dotyczących w 
szczególności zdrowia i bezpieczeństwa 
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publicznego, oraz do przedłożenia 
wniosków Parlamentowi;

Or. es

Poprawka 36
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. zgadza się z Komisją, że definicja 
„kształcenia regulowanego” jest zbyt 
wąska i może w bezzasadny sposób 
wpływać na tymczasową mobilność 
pracowników; uważa, że definicja ta 
powinna obejmować każdy rodzaj 
kształcenia, który umożliwia wykonywanie 
danego zawodu w państwie członkowskim 
pochodzenia;

Or. de

Poprawka 37
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że większość 
zainteresowanych stron uważa za 
niezbędny art. 7 ust. 4 dyrektywy, który 
zezwala państwom członkowskim na 
przeprowadzanie wstępnej kontroli 
kwalifikacji dla tych zawodów związanych 
ze zdrowiem i bezpieczeństwem, które nie 
zostały dotąd objęte automatycznym 
systemem uznawania kwalifikacji; uważa 
jednak, że w celu zwiększania 
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przejrzystości, państwa członkowskie 
powinny jasno określić, które zawody 
uznają za związane ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem; wzywa Komisję do 
sprawdzenia możliwości rozszerzenia 
obowiązku kontroli wstępnej na 
pracowników służby zdrowia, którzy już 
korzystają z automatycznego systemu 
uznawania kwalifikacji, w celu 
wyeliminowania potencjalnych luk 
formalnych w systemie;

Or. en

Poprawka 38
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa Komisję do wyjaśnienia, że 
oświadczenie dla celów tymczasowej 
mobilności powinno być ważne na całym 
obszarze danego państwa członkowskiego 
oraz że właściwe organy różnych 
regionów tego samego państwa 
członkowskiego nie powinny wymagać 
oddzielnych oświadczeń od tego samego 
pracownika;

Or. en

Poprawka 39
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa również Komisję do oceny 
możliwości uzupełnienia przepisów 
określonych w art. 5 ust. 2 akapit drugi 
przedmiotowej dyrektywy przepisami 
dotyczącymi ustanowienia dla wszystkich 
zawodów punktu odniesienia 
proporcjonalnego do liczby świadczonych 
usług (lub przepracowanych dni 
roboczych) przez lokalnych pracowników 
państwa przyjmującego;

Or. it

Poprawka 40
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 4b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla, że system deklaracji oraz 
wymagania dotyczące dwuletniego 
doświadczenia nie powinny być stosowane 
w przypadku mobilności tymczasowej, 
kiedy to pracownik towarzyszy 
konsumentom przy przekraczaniu 
granicy; wskazuje, że w takich 
przypadkach pracownicy nie nawiązują 
kontaktu z lokalnymi konsumentami i tym 
samym nie znajduje zastosowania zasada 
ochrony konsumentów;

Or. en

Poprawka 41
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że środki wyrównawcze, za 
pomocą których właściwe organy mogą 
wymagać przejścia testu umiejętności lub 
stażu adaptacyjnego trwającego 
maksymalnie trzy lata i które mają 
fundamentalne znacznie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, 
mogą być stosowane w sposób 
nieproporcjonalny; wzywa do zwiększenia 
przejrzystości procesu podejmowania 
decyzji oraz do przeprowadzenia oceny 
kodeksu postępowania, aby wesprzeć 
właściwe organy;

5. podkreśla, że środki wyrównawcze, za 
pomocą których właściwe organy mogą 
wymagać przejścia testu umiejętności lub 
stażu adaptacyjnego trwającego 
maksymalnie trzy lata i które mają 
fundamentalne znacznie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, 
mogą być stosowane w sposób 
nieproporcjonalny; wzywa do 
dokładniejszego wyjaśnienia i zwiększenia 
przejrzystości procesu podejmowania 
decyzji w zakresie stosowania środków 
wyrównawczych wobec pracowników oraz 
do przeprowadzenia oceny kodeksu 
postępowania, aby wesprzeć właściwe 
organy;

Or. en

Poprawka 42
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że środki wyrównawcze, za 
pomocą których właściwe organy mogą 
wymagać przejścia testu umiejętności lub 
stażu adaptacyjnego trwającego 
maksymalnie trzy lata i które mają 
fundamentalne znacznie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, 
mogą być stosowane w sposób 
nieproporcjonalny; wzywa do zwiększenia 
przejrzystości procesu podejmowania 
decyzji oraz do przeprowadzenia oceny 
kodeksu postępowania, aby wesprzeć 
właściwe organy;

5. podkreśla, że środki wyrównawcze, za 
pomocą których właściwe organy mogą 
wymagać przejścia testu umiejętności lub 
stażu adaptacyjnego trwającego 
maksymalnie trzy lata i które mają 
fundamentalne znacznie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, 
muszą podlegać przeglądowi, tak aby 
można było ocenić ich adekwatność i 
rozwiązać istniejące problemy; wzywa do 
zwiększenia przejrzystości procesu 
podejmowania decyzji oraz do 
przeprowadzenia oceny kodeksu 
postępowania, aby wesprzeć właściwe 
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organy;

Or. es

Poprawka 43
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. podkreśla, że środki wyrównawcze, za 
pomocą których właściwe organy mogą 
wymagać przejścia testu umiejętności lub 
stażu adaptacyjnego trwającego 
maksymalnie trzy lata i które mają 
fundamentalne znacznie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, 
mogą być stosowane w sposób 
nieproporcjonalny; wzywa do zwiększenia 
przejrzystości procesu podejmowania 
decyzji oraz do przeprowadzenia oceny 
kodeksu postępowania, aby wesprzeć 
właściwe organy;

5. podkreśla, że środki wyrównawcze, za 
pomocą których właściwe organy mogą 
wymagać przejścia testu umiejętności lub 
stażu adaptacyjnego trwającego 
maksymalnie trzy lata i które mają 
fundamentalne znacznie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów, 
mogą być stosowane w sposób 
nieproporcjonalny; wzywa do zwiększenia 
przejrzystości protokołów dotyczących 
procedur uznawania po przeprowadzeniu 
oceny specyfiki poszczególnych zawodów;

Or. it

Poprawka 44
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do opracowania, we współpracy 
z właściwymi organami, organami 
branżowymi, państwami członkowskimi i 
Parlamentem Europejskim, niewiążących 
wytycznych UE w sprawie stosowania 
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środków wyrównawczych;

Or. en

Poprawka 45
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa Komisję do rozpatrzenia 
możliwości dalszego rozszerzania zakresu 
automatycznego systemu uznawania 
kwalifikacji w przyszłości;

Or. en

Poprawka 46
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. jest zdania, że należałoby skuteczniej 
rozpowszechniać kodeks postępowania, co 
umożliwiłoby efektywniejsze wdrożenie 
dyrektywy poprzez wspieranie wspólnej 
interpretacji przepisów;

Or. fr

Poprawka 47
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że znaczna większość 
zainteresowanych stron uważa zasadę 
częściowego dopuszczenia do 
wykonywania zawodu za trudną do 
kontrolowania w praktyce; wzywa do 
dokonania gruntownej oceny tej zasady i 
skutków jej stosowania;

Or. fr

Poprawka 48
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ulepszyć dialog i 
współpracę między właściwymi organami i 
krajowymi ośrodkami informacji, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i między 
państwami członkowskimi;

6. uważa, że należy ulepszyć dialog i 
wymianę informacji w obrębie 
poszczególnych zawodów oraz zacieśnić 
współpracę między właściwymi organami i 
krajowymi ośrodkami informacji, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i między 
państwami członkowskimi;

Or. fr

Poprawka 49
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ulepszyć dialog i 
współpracę między właściwymi organami i 
krajowymi ośrodkami informacji, zarówno 

6. uważa, że należy ulepszyć dialog i 
współpracę między właściwymi organami i 
krajowymi ośrodkami informacji, zarówno 
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na szczeblu krajowym, jak i między 
państwami członkowskimi;

na szczeblu krajowym, jak i między 
państwami członkowskimi; uważa, że 
odpowiednie egzekwowanie tej dyrektywy 
wzmocni wymiar ludzki jednolitego 
rynku; uważa, że rządy krajowe oraz 
uczestnicy rynku pracy, w tym 
przedstawiciele sektorów zawodowych, 
przedsiębiorstw, związków zawodowych, 
ministerstw i publicznych służb 
zatrudnienia, powinni podjąć 
zorganizowany dialog w sprawie lepszego 
zagwarantowania integracji zawodowej 
młodzieży, promowania uczenia się przez 
całe życie oraz edukacji o charakterze 
formalnym lub nieformalnym, nie tylko 
na poziomie krajowym, lecz także na 
poziomie UE, w celu ustanowienia 
wydajnego i przejrzystego systemu 
uznawania kwalifikacji zawodowych, 
znajdującego zastosowanie w całej 
Europie;

Or. en

Poprawka 50
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. uważa, że należy ulepszyć dialog i 
współpracę między właściwymi organami i 
krajowymi ośrodkami informacji, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i między 
państwami członkowskimi;

6. uważa, że należy ulepszyć dialog i 
współpracę między właściwymi organami i 
krajowymi ośrodkami informacji, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i między 
państwami członkowskimi; wzywa Komisję 
do umożliwienia rozwoju sieci właściwych 
organów i organów branżowych dla 
najbardziej mobilnych zawodów w celu 
wymiany ogólnych informacji o procesach 
krajowych oraz wymaganiach dotyczących 
wykształcenia, a także w celu dzielenia się 
najlepszymi praktykami i zbadania 
możliwości nawiązania głębszej 
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współpracy, takich jak wspólne platformy;

Or. en

Poprawka 51
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa państwa członkowskie i 
właściwe organy do rozpoczęcia, przy 
wsparciu Komisji Europejskiej, badań 
służących opracowaniu europejskiej 
klasyfikacji umiejętności, kwalifikacji i 
zawodów, aby zbadać, czy świadectwa i 
zawody odnoszą się do tych samych 
umiejętności i kwalifikacji w 
poszczególnych państwach członkowskich 
oraz aby dysponować europejskim 
narzędziem analitycznym;

Or. fr

Poprawka 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Projekt rezolucji
Ustęp 6a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. nalega, by państwa członkowskie 
ustanowiły jasną i przejrzystą procedurę 
uznawania dyplomów oraz kwalifikacji 
zawodowych, tak aby zagwarantować 
wyłączenie z procesu podejmowania 
decyzji grupy interesów, korporacje i 
związki zawodowe; 
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Poprawka 53
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję do zaktualizowania, w 
świetle rozwoju naukowo-technicznego, 
obecnej klasyfikacji rodzajów działalności 
gospodarczej na potrzeby automatycznego 
systemu uznawania kwalifikacji opartego 
na doświadczeniu zawodowym i 
minimalnych wymogach w zakresie 
szkolenia;

7. wzywa Komisję do zaktualizowania, w 
świetle rozwoju naukowo-technicznego, 
minimalnych wymogów w zakresie 
szkolenia dla zawodów z poszczególnych 
sektorów, do zaktualizowania obecnej 
klasyfikacji rodzajów działalności 
gospodarczej oraz do stworzenia prostego 
mechanizmu stałego aktualizowania 
minimalnych wymogów w zakresie 
szkolenia;

Or. en

Poprawka 54
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję do zaktualizowania, w 
świetle rozwoju naukowo-technicznego, 
obecnej klasyfikacji rodzajów działalności 
gospodarczej na potrzeby automatycznego 
systemu uznawania kwalifikacji opartego 
na doświadczeniu zawodowym i 
minimalnych wymogach w zakresie 
szkolenia;

7. wzywa Komisję do zaktualizowania, w 
świetle rozwoju naukowo-technicznego, 
obecnej klasyfikacji rodzajów działalności 
gospodarczej i sanitarnej na potrzeby 
automatycznego systemu uznawania 
kwalifikacji opartego na doświadczeniu 
zawodowym i minimalnych wymogach w 
zakresie szkolenia przy wykorzystaniu jako 
podstawy procesu bolońskiego i 
kopenhaskiego;

Or. fr
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Poprawka 55
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję do zaktualizowania, w 
świetle rozwoju naukowo-technicznego, 
obecnej klasyfikacji rodzajów działalności 
gospodarczej na potrzeby automatycznego 
systemu uznawania kwalifikacji opartego 
na doświadczeniu zawodowym i 
minimalnych wymogach w zakresie 
szkolenia;

7. wzywa Komisję do przywrócenia 
struktur dialogu między zainteresowanymi 
stronami w celu aktualizowania tak 
często, jak to konieczne, w świetle rozwoju 
naukowo-technicznego, obecnej 
klasyfikacji rodzajów działalności 
gospodarczej na potrzeby automatycznego 
systemu uznawania kwalifikacji opartego 
na doświadczeniu zawodowym i 
minimalnych wymogach w zakresie 
szkolenia;

Or. fr

Poprawka 56
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. uważa, że obecna procedura 
zgłaszania nowych dyplomów jest zbyt 
skomplikowana; wzywa Komisję do 
uproszczenia procedury zgłaszania 
nowych dyplomów oraz do częstszego 
uaktualniania załącznika V do dyrektywy;

Or. en

Poprawka 57
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort
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Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wskazuje na potrzebę uaktualniania 
minimalnych wymogów w zakresie 
szkolenia w ramach automatycznego 
systemu uznawania kwalifikacji tak, aby 
odzwierciedlały one obecną praktykę 
zawodową; wzywa Komisję do przyjęcia w 
tym zakresie podejścia opartego na 
kompetencjach poprzez określenie 
minimalnych wymogów w zakresie 
szkolenia nie tylko w kwestii czasu jego 
trwania, ale również efektów uczenia się; 
uważa, że organy branżowe, właściwe 
organy oraz organizacje konsumentów i 
pacjentów powinny aktywnie uczestniczyć 
w tym procesie;

Or. en

Poprawka 58
Heide Rühle, Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zwraca się o dalsze wyjaśnienia 
dotyczące proponowanego przedłużenia 
czasu trwania kształcenia ogólnego 
wymaganego w zawodzie pielęgniarki i 
położnej;

Or. en

Poprawka 59
Bernadette Vergnaud
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Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. ocenia, że dialog między 
zainteresowanymi stronami, mający na 
celu systematyczną harmonizację 
wymogów w zakresie kształcenia 
zawodowego, uznawania doświadczenia 
oraz doskonalenia zawodowego, stanowi 
zasadniczy element umożliwiający 
osiągnięcie dostosowania szkoleń; jest 
ponadto zdania, że utworzenie 28. 
systemu, nakładającego się na struktury 
krajowe, nie pozwala na jasne i 
zadowalające rozwiązanie kwestii różnic w 
zakresie szkolenia;

Or. fr

Poprawka 60
Konstantinos Poupakis

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że udział organów 
branżowych i partnerów społecznych w 
procesie poświadczania doświadczenia 
zawodowego i uczenia się pozaformalnego 
pomoże w zapewnieniu przejrzystości, 
informacji i efektywności w odniesieniu 
do tych ustaleń;

Or. el
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Poprawka 61
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że ocena egzekwowania 
dyrektywy 2005/36/WE wymaga 
stworzenia listy świadectw lub wszelkich 
innych dokumentów potwierdzających 
posiadanie kwalifikacji, które są 
uznawane przez więcej niż jedno państwo 
członkowskie i równocześnie nieuznawane 
przez inne państwa członkowskie; lista ta 
powinna zawierać również przypadki, w 
których tytuły obywateli państwa 
członkowskiego zdobyte w wyniku 
ukończenia studiów w innym państwie 
członkowskim nie zostaną uznane po 
powrocie tych obywateli do państwa 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 7a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. nalega, by państwa członkowskie, 
właściwe organy i Komisja zapewniły 
równoważność uznawania dyplomów oraz 
świadectw i uznawania kwalifikacji 
zawodowych, tak aby stworzyć prawdziwy 
jednolity rynek na szczeblu europejskim i 
międzynarodowym, unikając tym samym 
regulowania kwestii, które już zostały 
uregulowane;
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Poprawka 63
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. wzywa również Komisję do 
zwiększania przejrzystości poprzez 
umożliwianie porównania minimalnych 
wymogów w zakresie szkolenia w 
poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 64
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 7b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uważa, że aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie dyrektywy w przyszłości, 
Komisja powinna zaproponować prosty 
mechanizm regularnego uaktualniania 
minimalnych wymogów w zakresie 
szkolenia;

Or. en

Poprawka 65
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 7c (nowy)



PE472.324v02-00 36/79 AM\878211PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

7c. z zadowoleniem przyjmuje etapowe 
podejście do modernizacji 
automatycznego systemu uznawania 
kwalifikacji; podkreśla jednak, że ten 
proces można by przyspieszyć poprzez 
uaktualnienie istniejących minimalnych 
okresów kształcenia oraz równoczesne 
stworzenie zestawu wymaganych 
kompetencji dla każdego zawodu; popiera 
przyszłe przejście do stosowania 
minimalnych wymogów w zakresie 
szkolenia opartych na Europejskim 
systemie transferu i akumulacji punktów 
(ECTS);

Or. en

Poprawka 66
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować zawody w bardziej 
proporcjonalny sposób z myślą o 
zmniejszeniu ogólnej liczby zawodów 
regulowanych w UE, z wyłączeniem 
sektora służby zdrowia;

8. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować zawody w bardziej 
proporcjonalny sposób;

Or. de

Poprawka 67
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować zawody w bardziej 
proporcjonalny sposób z myślą o 
zmniejszeniu ogólnej liczby zawodów 
regulowanych w UE, z wyłączeniem 
sektora służby zdrowia;

8. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować zawody w bardziej 
proporcjonalny sposób z myślą o 
zmniejszeniu ogólnej liczby zawodów 
regulowanych w UE, z wyłączeniem 
sektora służby zdrowia oraz zawodów 
związanych z turystyką ze względu na 
określone, szczególne i nietypowe 
właściwości;

Or. it

Poprawka 68
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny regulować zawody w bardziej 
proporcjonalny sposób z myślą o 
zmniejszeniu ogólnej liczby zawodów 
regulowanych w UE, z wyłączeniem 
sektora służby zdrowia;

8. podkreśla, że w Unii Europejskiej 
występuje znaczna liczba zawodów 
regulowanych i wzywa państwa 
członkowskie do ponownego rozważenia 
zasadności klasyfikacji niektórych 
zawodów, mając na uwadze, że 
zmniejszenie ogólnej liczby zawodów 
regulowanych w UE ułatwiłoby 
mobilność; w związku z tym zwraca się do 
Komisji o sporządzenie możliwie 
najpełniejszej tabeli porównawczej 
zawodów regulowanych w państwach 
członkowskich; przypomina, że tego 
rodzaju klasyfikacja jest jednak 
uzasadniona, gdy w grę wchodzą kwestie 
ochrony konsumentów, zwłaszcza w 
przypadku zawodów medycznych, 
prawniczych lub technicznych;
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Poprawka 69
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że mniejsza liczba zawodów 
regulowanych poprawiłaby mobilność i 
szanse na zatrudnienie obywateli oraz 
pomogłaby pobudzić tak potrzebny wzrost 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 70
Malcolm Harbour

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że najefektywniejszym 
sposobem umożliwienia swobodnego 
przepływu pracowników byłoby 
zmniejszenie liczby zawodów 
regulowanych w UE; wzywa Komisję do 
zawarcia w zmienionej dyrektywie 
mechanizmu, dzięki któremu państwa 
członkowskie będą mogły sprawdzać swoje 
przepisy wykonawcze, oprócz przepisów 
związanych z służbą zdrowia, i usuwać je, 
jeśli nie są odpowiednie;

Or. en

Poprawka 71
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
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Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Projekt rezolucji
Ustęp 8a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla się natomiast znaczenie 
utrzymania regulowanych zawodów 
umysłowych również w celu zwiększenia 
ochrony konsumentów;

Or. it

Poprawka 72
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu 
umiejętności zawodowych; zachęca 
właściwe organy do udzielania informacji 
nt. doskonaleniu umiejętności 
zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu 
umiejętności zawodowych; zachęca 
właściwe organy do udzielania informacji 
nt. doskonaleniu umiejętności 
zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie; 
zachęca właściwe organy do wymiany 
między sobą informacji dotyczących 
doskonalenia zawodowego w sektorach i 
państwach członkowskich, w których 
doskonalenie zawodowe jest obowiązkowe;

Or. fr
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Poprawka 73
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu 
umiejętności zawodowych; zachęca 
właściwe organy do udzielania informacji 
nt. doskonalenia umiejętności zawodowych 
w trakcie procedury uznawania 
kwalifikacji oraz do wymiany najlepszych 
praktyk w tej dziedzinie;

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD), w tym edukacji o 
charakterze formalnym, pozaformalnym 
lub nieformalnym; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonalenia 
umiejętności zawodowych oraz do 
poszukiwania metod dokumentacji 
wszystkich typów edukacji, np. za pomocą 
europejskiego paszportu umiejętności, 
europejskich ram kwalifikacji lub systemu 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI); zachęca właściwe 
organy do udzielania informacji nt. 
doskonalenia umiejętności zawodowych w 
trakcie procedury uznawania kwalifikacji 
oraz do wymiany najlepszych praktyk w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 74
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu 
umiejętności zawodowych; zachęca 
właściwe organy do udzielania informacji 

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); zachęca właściwe 
organy do udzielania informacji nt. 
doskonalenia umiejętności zawodowych w 
trakcie procedury uznawania kwalifikacji 
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nt. doskonaleniu umiejętności 
zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

oraz do wymiany najlepszych praktyk w tej 
dziedzinie;

Or. de

Poprawka 75
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu 
umiejętności zawodowych; zachęca 
właściwe organy do udzielania informacji 
nt. doskonalenia umiejętności zawodowych 
w trakcie procedury uznawania 
kwalifikacji oraz do wymiany najlepszych 
praktyk w tej dziedzinie;

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD) oraz wskazują na 
potrzebę jego oceny; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonalenia 
umiejętności zawodowych oraz do 
zawarcia przepisów wymagających od 
pracowników wykazania, że ich 
kwalifikacje są aktualne, co ma stanowić 
część procesu uznawania kwalifikacji; 
zachęca właściwe organy do udzielania 
informacji nt. doskonalenia umiejętności 
zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 76
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że zainteresowane strony 9. podkreśla, że zainteresowane strony 
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domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu
umiejętności zawodowych; zachęca 
właściwe organy do udzielania informacji 
nt. doskonaleniu umiejętności 
zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonalenia
umiejętności zawodowych oraz do 
standaryzacji różnych systemów 
doskonalenia umiejętności zawodowych w 
państwach członkowskich; zachęca 
właściwe organy do udzielania informacji 
nt. doskonaleniu umiejętności 
zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

Or. es

Poprawka 77
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); wzywa Komisję do 
wyjaśnienia definicji doskonaleniu
umiejętności zawodowych; zachęca 
właściwe organy do udzielania informacji 
nt. doskonaleniu umiejętności 
zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

9. podkreśla, że zainteresowane strony 
domagają się poświęcenia większej uwagi 
ustawicznemu doskonaleniu umiejętności 
zawodowych (CPD); zaznacza, że 
konkurencja światowa i ukierunkowanie 
na gospodarki oparte na wiedzy stwarzają 
nowe wyzwania w zakresie rozwijania 
umiejętności i edukacji; dlatego wzywa 
Komisję do wyjaśnienia definicji 
doskonalenia umiejętności zawodowych; 
zachęca właściwe organy do udzielania 
informacji nt. doskonaleniu umiejętności 
zawodowych w trakcie procedury 
uznawania kwalifikacji oraz do wymiany 
najlepszych praktyk w tej dziedzinie;

Or. hu
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Poprawka 78
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

nalega, by Komisja ustanowiła minimalne
poziomy ustawicznego rozwoju 
zawodowego jako wymóg moralny i 
etyczny, którego muszą przestrzegać osoby 
chcące wykonywać dany zawód w Unii 
Europejskiej, niezależnie od kraju 
pochodzenia zainteresowanych osób czy 
też organizacji, stowarzyszenia bądź 
organu, do którego przynależą; 

Or. es

Poprawka 79
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – akapit drugi (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

nalega, by Komisja dokonała 
standaryzacji niezbędnego lub 
wymaganego poziomu umiejętności lub 
kwalifikacji zawodowych osób, które chcą 
wykonywać dany zawód w Europie, 
niezależnie od kraju pochodzenia 
zainteresowanych osób czy też organizacji, 
stowarzyszenia bądź organu, do którego 
przynależą; 

Or. es
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Poprawka 80
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – akapit trzeci (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

nalega, by Komisja rozpoczęła debatę na 
temat utworzenia pojedynczych punktów 
kontaktowych lub krajowych ośrodków 
informacji udzielających informacji na 
temat szeregu aktualnych szkoleń w 
Europie podzielonych według państw, 
zawodów, jednostek, kosztów, kompetencji 
itd.; 

Or. es

Poprawka 81
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White

Projekt rezolucji
Ustęp 9 – akapit czwarty (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

podkreśla znaczenie konkretnego 
dopasowania aktualnych szkoleń do 
potrzeb rynku pracy w poszczególnych 
państwach członkowskich, tak aby 
zapewnić lepsze wykorzystanie zasobów 
szkoleniowych przez osoby zatrudnione; 

Or. es

Poprawka 82
Emma McClarkin

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. w przypadku pracowników służby 
zdrowia wzywa Komisję do określenia, czy 
środki wyrównawcze są odpowiednim 
rozwiązaniem kwestii zmiennych 
poziomów ustawicznego doskonalenia 
umiejętności zawodowych;

Or. en

Poprawka 83
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję, aby zachęcała 
państwa członkowskie i organy branżowe 
do współpracy na rzecz tworzenia 
wspólnych praktyk w obszarze 
ustawicznego doskonalenia umiejętności 
zawodowych;

Or. en

Poprawka 84
Heide Rühle, Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. zwraca się o dalsze wyjaśnienia 
dotyczące proponowanego skreślenia art. 
21 ust. 4 dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych;

Or. en
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Poprawka 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 9a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że UE i państwa 
członkowskie powinny umożliwiać 
pracownikom i urzędnikom zatrudnionym 
w przemyśle ekologicznym lub 
środowiskowym dostęp do programu 
uczenia się przez całe życie, gdyż zwiększy 
to zdolność przejmowania i wdrażania 
rozwiązań naukowych i technicznych;

Or. en

Poprawka 86
Emma McClarkin, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję, aby nie dzieliła na 
części procesu modernizacji 
automatycznego systemu uznawania 
kwalifikacji, tak jak zasugerowano to w 
zielonej księdze, oraz aby zapewniła to, 
aby Parlament odpowiednio nadzorował 
przeprowadzanie istotnych zmian w 
dyrektywie;

Or. en

Poprawka 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría
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Projekt rezolucji
Ustęp 9b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. podkreśla, że szybki rozwój produkcji 
przemysłowej oraz związane z rozwojem 
nauki potrzeby dotyczące wiedzy 
doprowadziły do pojawienia się nowych 
tytułów akademickich lub kwalifikacji, 
które nie istniały wcześniej w wielu 
europejskich krajach; w związku z tym 
wzywa właściwe organy państw 
członkowskich do uznawania tytułów 
akademickich, nawet jeśli same nie 
posiadają ich odpowiedników; w ten 
sposób pracownicy mający nową wiedzę i 
doświadczenie mogą działać jako 
inicjatorzy zmian i odnowy przemysłu;

Or. en

Poprawka 88
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że ochrona konsumentów i 
bezpieczeństwo pacjentów są głównymi 
celami w kontekście przeglądu dyrektywy; 
zwraca uwagę na szczególny status 
pracowników służby zdrowia;

10. uważa, że ochrona konsumentów i 
bezpieczeństwo pacjentów są głównymi 
celami w kontekście przeglądu dyrektywy; 
uważa, że sukces tej dyrektywy jest w 
znacznym stopniu zależny od zapewnienia 
bezpieczeństwa; zwraca uwagę na 
szczególny status pracowników służby 
zdrowia;

Or. en

Poprawka 89
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Mario Mauro
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że ochrona konsumentów i 
bezpieczeństwo pacjentów są głównymi 
celami w kontekście przeglądu dyrektywy; 
zwraca uwagę na szczególny status 
pracowników służby zdrowia;

10. uważa, że ochrona konsumentów i 
bezpieczeństwo pacjentów są głównymi 
celami w kontekście przeglądu dyrektywy; 
zwraca uwagę na szczególny status 
pracowników służby zdrowia oraz wzywa 
Komisję do uwzględnienia również 
wszystkich innych zawodów mających 
znaczenie dla obywateli i odbiorców 
usług;

Or. it

Poprawka 90
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do utworzenia w ramach 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w odniesieniu do 
pracowników, których nie obejmuje 
dyrektywa usługowa, proaktywnego 
mechanizmu ostrzegania, aby 
obowiązkowo ostrzegać wszystkie państwa 
członkowskie o sankcji nałożonej na 
danego pracownika;

12. wzywa do utworzenia w ramach 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w odniesieniu do 
pracowników, których nie obejmuje 
dyrektywa usługowa, proaktywnego 
mechanizmu ostrzegania, aby 
obowiązkowo ostrzegać wszystkie państwa 
członkowskie o poważnej sankcji 
nałożonej wielokrotnie na danego 
pracownika;

Or. it

Poprawka 91
Bernadette Vergnaud
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do utworzenia w ramach 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w odniesieniu do 
pracowników, których nie obejmuje 
dyrektywa usługowa, proaktywnego 
mechanizmu ostrzegania, aby 
obowiązkowo ostrzegać wszystkie państwa 
członkowskie o sankcji nałożonej na 
danego pracownika;

12. wzywa do utworzenia w ramach 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w odniesieniu do 
pracowników, których nie obejmuje 
dyrektywa usługowa, proaktywnego 
mechanizmu ostrzegania, aby 
obowiązkowo ostrzegać wszystkie państwa 
członkowskie o uznaniu danego 
pracownika za winnego poważnych 
uchybień zawodowych, naruszających 
bezpieczeństwo lub integralność jego 
klientów bądź pacjentów, przy 
jednoczesnym poszanowaniu przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych;

Or. fr

Poprawka 92
Antonyia Parvanova, George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do utworzenia w ramach 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w odniesieniu do 
pracowników, których nie obejmuje 
dyrektywa usługowa, proaktywnego 
mechanizmu ostrzegania, aby 
obowiązkowo ostrzegać wszystkie państwa 
członkowskie o sankcji nałożonej na 
danego pracownika;

12. wzywa do utworzenia w ramach 
systemu wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) w odniesieniu do 
pracowników, których nie obejmuje 
dyrektywa usługowa, proaktywnego 
mechanizmu ostrzegania, aby 
obowiązkowo ostrzegać wszystkie państwa 
członkowskie o sankcji nałożonej na
danego pracownika; mechanizmowi 
takiemu musi również towarzyszyć 
zobowiązanie krajowych organów do 
wymiany aktualnych informacji o 
rejestracji i środkach dyscyplinarnych, w 
szczególności tych dotyczących zawodów 
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związanych ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem publicznym;

Or. en

Poprawka 93
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że proaktywny mechanizm 
ostrzegania jest zgodny z istniejącymi 
przepisami o ochronie danych;

Or. en

Poprawka 94
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że w celu ochrony 
pacjentów lekarze świadczący usługi w 
zakresie e-zdrowia powinni zapewnić taką 
samą jakość i takie same standardy 
bezpieczeństwa jak w przypadku 
tradycyjnych świadczeń; w związku z tym 
należy wyjaśnić, że wymagania tej 
dyrektywy oraz, w razie konieczności, 
dodatkowe wymagania powinny mieć 
zastosowanie do usługodawców w zakresie 
e-zdrowia;

Or. en
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Poprawka 95
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że rozwój dziedziny e-
zdrowia i zdalnego systemu opieki 
zdrowotnej wymaga, aby pielęgniarki i 
lekarze po odbyciu szkolenia byli zdolni 
udzielać pomocy pacjentom o różnych 
narodowościach; zatem propagowanie 
współpracy pomiędzy ośrodkami 
szkoleniowymi, szpitalami i 
uniwersytetami w różnych państwach jest 
niezbędne dla pracowników i 
absolwentów, którzy muszą udzielać 
pomocy pacjentom za pomocą tych 
instrumentów;

Or. en

Poprawka 96
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zachęca państwa członkowskie, aby w 
sposób przystępny i bezpieczny 
udostępniły społeczeństwu i wszystkim 
właściwym organom informacje o 
rejestracji i środkach dyscyplinarnych 
poprzez rejestry online z możliwością 
przeszukiwania;

Or. en

Poprawka 97
Bernadette Vergnaud
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że znaczna większość 
zainteresowanych stron uważa zasadę 
częściowego dopuszczenia do 
wykonywania zawodu za niepożądaną i w 
praktyce trudną do kontrolowania; wzywa 
do dokonania gruntownej oceny tej zasady 
i do niestosowania jej do zawodów 
regulowanych związanych ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem;

skreślony

Or. fr

Poprawka 98
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że znaczna większość 
zainteresowanych stron uważa zasadę 
częściowego dopuszczenia do 
wykonywania zawodu za niepożądaną i w 
praktyce trudną do kontrolowania; wzywa 
do dokonania gruntownej oceny tej zasady 
i do niestosowania jej do zawodów 
regulowanych związanych ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem;

13. uważa, że zasada częściowego 
dopuszczenia do wykonywania zawodu 
mogłaby być korzystna wyłącznie dla 
zawodów, w których zadania mogą być 
wyraźnie oddzielane; podkreśla jednak, że 
mogłoby to doprowadzić do fragmentacji i 
do dezorientacji konsumentów oraz że 
trudno jest kontrolować to w praktyce; 
wzywa do dokonania gruntownej oceny tej 
zasady i do niestosowania jej do zawodów 
regulowanych związanych ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem;

Or. en

Poprawka 99
Pablo Arias Echeverría, Antonio López-Istúriz White



AM\878211PL.doc 53/79 PE472.324v02-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że znaczna większość 
zainteresowanych stron uważa zasadę 
częściowego dopuszczenia do 
wykonywania zawodu za niepożądaną i w 
praktyce trudną do kontrolowania; wzywa 
do dokonania gruntownej oceny tej zasady 
i do niestosowania jej do zawodów 
regulowanych związanych ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem;

13. podkreśla, że należy sprecyzować 
zasadę częściowego dopuszczenia do 
wykonywania zawodu; wzywa do 
dokonania gruntownej oceny tej zasady i 
do niestosowania jej do zawodów 
regulowanych związanych ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem;

Or. es

Poprawka 100
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że rozszerzenie procedury 
uznawania i objęcie nią kwalifikacji 
zdobytych w krajach trzecich może 
doprowadzić do nadużyć w postaci wyboru 
najkorzystniejszej opcji („forum 
shopping”) i może zbytnio obciążyć 
właściwe organy większości państw 
członkowskich;

14. podkreśla, że rozszerzenie procedury 
uznawania i objęcie nią kwalifikacji 
zdobytych w krajach trzecich może 
doprowadzić do nadużyć w postaci wyboru 
najkorzystniejszej opcji („forum 
shopping”) i może być niezwykle 
niebezpieczne dla właściwych organów
większości państw członkowskich;

Or. fr

Poprawka 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría
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Projekt rezolucji
Ustęp 14a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. wskazuje, że pomimo iż Akt o 
jednolitym rynku wzywa do kontroli 
zakresu zawodów regulowanych, w 
sektorze służby zdrowia należy zapewnić 
bezpieczeństwo pacjentów poprzez jasne 
określenie umiejętności, potrzeb 
szkoleniowych i odpowiedzialności; w 
związku z tym należy umożliwić, aby 
zawody uznawane w innych państwach, 
takie jak chiropraktyk lub specjalista 
akupunktury zostały wpisane na listę 
tytułów i kwalifikacji zawodowych 
dyrektywy w celu wzbogacenia oferty 
świadczeń udzielanych pacjentom i 
zapewnienia publicznej kontroli 
wykonywania tych zawodów;

Or. en

Poprawka 102
María Irigoyen Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uważa, że znajomość języka ma 
zasadnicze znaczenie dla ułatwienia
danemu pracownikowi integracji w innym 
kraju, zapewnienia wysokiej jakości 
świadczonych usług oraz ochrony 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów;

15. uważa, że znajomość języka ma 
zasadnicze znaczenie dla ułatwienia 
danemu pracownikowi integracji w innym
kraju, zapewnienia wysokiej jakości 
świadczonych usług oraz ochrony 
bezpieczeństwa konsumentów i pacjentów; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
sprecyzowania i standaryzacji kryteriów w 
zakresie biegłości językowej w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; 
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Or. es

Poprawka 103
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że dla pracowników służby 
zdrowia zdolność komunikowania się ze 
współpracownikami i pacjentami jest 
niezbędna do unikania niebezpiecznych 
lub potencjalnie zagrażających życiu 
sytuacji;

Or. en

Poprawka 104
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. ma świadomość obawy 
zainteresowanych stron o to, że 
minimalne wymogi w zakresie szkolenia 
dla lekarzy nie odzwierciedlają już 
obecnej praktyki kształcenia i szkolenia w 
zakresie medycyny; zachęca Komisję do 
ponownego przyjrzenia się kwalifikacjom 
będącym przedmiotem automatycznego 
systemu uznawania i uaktualnienia 
kryteriów automatycznego uznawania 
kwalifikacji, obejmującą wszystkie 
zainteresowane strony, w tym państwa 
członkowskie, właściwe organy i organy 
branżowe; uważa, że kryteria te powinny 
być okresowo kontrolowane w celu 
zapewnienia ich aktualności w stosunku 
do rozwoju kształcenia i szkolenia w 
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dziedzinie medycyny;

Or. en

Poprawka 105
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu 
wymogów językowych w odniesieniu do 
pracowników służby zdrowia, zapewniając 
właściwym organom niezbędną 
elastyczność, aby w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, 
a w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu 
wymogów językowych w odniesieniu do 
pracowników służby zdrowia, zapewniając 
właściwym organom niezbędną 
elastyczność, aby w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, 
a tylko w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość; uważa, że zasada 
proporcjonalności powinna być w związku 
z tym dokładnie przestrzegana, aby testy te 
nie stały się dodatkowym obciążeniem;

Or. en

Poprawka 106
Catherine Stihler

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu 
wymogów językowych w odniesieniu do 
pracowników służby zdrowia, zapewniając 
właściwym organom niezbędną 
elastyczność, aby w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, 

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu 
wymogów językowych w odniesieniu do 
pracowników służby zdrowia, zapewniając 
właściwym organom niezbędną 
elastyczność, aby w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, 
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a w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość;

a w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość; wzywa również Komisję do 
wyjaśnienia odpowiednich ról 
pracowników i organów regulacyjnych w 
sprawdzaniu znajomości języka;

Or. en

Poprawka 107
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu 
wymogów językowych w odniesieniu do 
pracowników służby zdrowia, zapewniając 
właściwym organom niezbędną 
elastyczność, aby w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, 
a w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość;

16. uważa, że art. 53 dyrektywy 
2005/36/WE dotyczący wymogów 
językowych powinien zostać 
doprecyzowany w związku z 
kontrowersjami dotyczącymi jego 
interpretacji powstałymi w Komisji, 
Trybunale Sprawiedliwości oraz 
państwach członkowskich; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
dokonania przeglądu wymogów 
językowych w odniesieniu do 
pracowników służby zdrowia, zapewniając 
właściwym organom niezbędną 
elastyczność, aby w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji przed przyznaniem 
prawa do wykonywania zawodu upewnić 
się, czy dany pracownik posiada 
znajomość języka, a w razie konieczności 
sprawdzić tę znajomość (zarówno języka 
nieformalnego, jak i technicznego) w 
sposób proporcjonalny i 
niedyskryminujący;

Or. en

Poprawka 108
Emma McClarkin
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu 
wymogów językowych w odniesieniu do 
pracowników służby zdrowia, zapewniając 
właściwym organom niezbędną 
elastyczność, aby w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, 
a w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość;

16. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dokonania przeglądu 
wymogów językowych w odniesieniu do 
pracowników służby zdrowia, zapewniając 
właściwym organom niezbędną 
elastyczność, aby w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji upewnić się, czy 
dany pracownik posiada znajomość języka, 
a w razie konieczności sprawdzić tę 
znajomość, nie wykluczając możliwości, że 
pracodawcy będą usatysfakcjonowani 
znajomością języka przez pracowników 
podczas rekrutacji na dane stanowisko;

Or. en

Poprawka 109
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. odnotowuje, że w ciągu następnych 
kilku lat należy spodziewać się znaczącego 
wzrostu zapotrzebowania na pielęgniarki 
w wyniku trendów demograficznych; 
zaznacza, że w przypadku pielęgniarek i 
położnych zwiększenie ogólnego wymogu 
edukacyjnego z 10 do 12 lat wykluczyłoby 
możliwość wykonywania tych zawodów 
przez dużą liczbę absolwentów szkół; 
ostrzega, że mogłoby to spowodować 
niedobory podaży pracy pielęgniarek i 
zwiększyć koszty opieki zdrowotnej;

Or. de
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Poprawka 110
Antonyia Parvanova, George Lyon

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla, że społeczeństwo i 
pacjenci potrzebują lepszej możliwości 
upewnienia się, że pracownicy służby 
zdrowia korzystający z systemu uznawania 
kwalifikacji posiadają aktualną wiedzę i 
umiejętności;

Or. en

Poprawka 111
Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. popiera rozszerzenie IMI na 
pracowników nie objętych dyrektywą 
usługową;

17. popiera rozszerzenie IMI na 
pracowników nie objętych systemem 
wymiany informacji, o którym mowa we 
wniosku dotyczącym rozporządzenia w 
sprawie współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym 
(„rozporządzenie w sprawie IMI”[1]), jak 
również na zawody nie objęte dyrektywą 
2005/36;

[1] Wniosek rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
współpracy administracyjnej za 
pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym 
(„rozporządzenie w sprawie IMI”), COM 
(2011) 522 wersja ostateczna

Or. fr
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Poprawka 112
Cristian Silviu Buşoi, Emma McClarkin, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do obowiązkowego stosowania 
IMI w działalności właściwych organów w 
celu ułatwienia proaktywnej współpracy 
administracyjnej i uproszczenia procedur 
uznawania kwalifikacji;

18. wzywa do obowiązkowego stosowania 
IMI w działalności właściwych organów w 
celu ułatwienia proaktywnej współpracy 
administracyjnej i uproszczenia procedur 
uznawania kwalifikacji; uważa, że IMI 
może w przyszłości rozwijać się, na 
przykład poprzez rozszerzanie dostępnych 
funkcji ułatwiających pracę organów 
krajowych;

Or. en

Poprawka 113
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa do obowiązkowego stosowania 
IMI w działalności właściwych organów w 
celu ułatwienia proaktywnej współpracy 
administracyjnej i uproszczenia procedur 
uznawania kwalifikacji;

18. wzywa do obowiązkowego stosowania 
IMI w działalności właściwych organów w 
celu ułatwienia proaktywnej współpracy 
administracyjnej i uproszczenia procedur 
uznawania kwalifikacji; wzywa Komisję do 
wprowadzenia struktur wsparcia w 
zakresie szkolenia zawodowego oraz 
wsparcia technicznego, aby jak 
najbardziej wykorzystać przedmiotowy 
system w kategoriach efektywności;

Or. fr
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Poprawka 114
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 18a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do stworzenia 
wytycznych dotyczących okresu 
oczekiwania na decyzję odnośnego 
organu przez osoby, które złożyły 
kompletną dokumentację; skrócenie tego 
okresu dzięki lepszemu wykorzystaniu 
IMI i optymalizacji procedur również 
zwiększyłoby mobilność; wzywa państwa 
członkowskie, aby udostępniły 
wystarczające środki w celu zapewnienia 
uznawania kompetencji zawodowych w 
rozsądnym czasie;

Or. en

Poprawka 115
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania korzyści płynących z 
dyrektywy wśród ich obywateli i 
pracowników;

Or. en

Poprawka 116
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

19a. przypomina Komisji oraz państwom 
członkowskim, że uznawanie świadectw i 
każdego innego dokumentu formalnie 
potwierdzającego kwalifikacje, podobnie 
jak uznawanie kwalifikacji zawodowych, 
jest niezbędne dla stworzenia realnego 
wewnętrznego rynku pracy, gdyż praca na 
stanowiskach związanych z 
odpowiedzialnością społeczną lub w 
sektorze usług publicznych wymaga 
uprzedniego zatwierdzenia dokumentów 
poświadczających formalne kwalifikacje 
przez właściwy organ;

Or. en

Poprawka 117
Cristian Silviu Buşoi, Olle Schmidt

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do zwiększenia mobilności 
absolwentów szkół wyższych oraz 
przestrzegania wyroku w sprawie 
Morgenbesser6; uważa, że państwa 
członkowskie z zasady nie powinny 
uniemożliwiać absolwentom szkół średnich 
odbywania nadzorowanej praktyki za 
wynagrodzeniem, jeżeli obywatele danego 
kraju mają taką możliwość;

20. wzywa do zwiększenia mobilności 
absolwentów szkół wyższych oraz 
przestrzegania wyroku w sprawie 
Morgenbesser6; uważa, że państwa 
członkowskie z zasady nie powinny 
uniemożliwiać absolwentom szkół średnich 
odbywania nadzorowanej praktyki za 
wynagrodzeniem, jeżeli obywatele danego 
kraju mają taką możliwość; ponadto 
podkreśla, że doświadczenie zawodowe 
zdobyte podczas odbywania nadzorowanej 
praktyki powinno być uznawane w 
państwie członkowskim pochodzenia;

Or. en
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Poprawka 118
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wzywa do zwiększenia mobilności 
absolwentów szkół wyższych oraz 
przestrzegania wyroku w sprawie 
Morgenbesser6; uważa, że państwa 
członkowskie z zasady nie powinny 
uniemożliwiać absolwentom szkół 
średnich odbywania nadzorowanej 
praktyki za wynagrodzeniem, jeżeli 
obywatele danego kraju mają taką 
możliwość;

20. wzywa do zwiększenia mobilności 
absolwentów szkół wyższych oraz 
przestrzegania wyroku w sprawie 
Morgenbesser6; uważa, że państwa 
członkowskie powinny sprzyjać 
odbywaniu nadzorowanych praktyk za 
wynagrodzeniem przez absolwentów,
jeżeli również obywatele danego kraju 
mają taką możliwość;

Or. it

Poprawka 119
Ildikó Gáll-Pelcz

Projekt rezolucji
Ustęp 20a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zaleca stworzenie jednolitego 
ramowego systemu zapewniania jakości 
UE w odniesieniu do staży, ponieważ staże 
mogą odgrywać decydującą rolę przy 
zdobywaniu kwalifikacji przez osoby 
młode, które uczą się systemie szkolnictwa 
wyższego;

Or. hu

Poprawka 120
Emma McClarkin, Constance Le Grip
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Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że koncepcja „wspólnych 
platform”, o których mowa w art. 15 
dyrektywy, nie jest skuteczna, ponieważ 
nie istnieją obecnie platformy tego rodzaju; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia tej 
koncepcji w zmienionym artykule oraz do 
oceny propozycji obniżenia progu udziału 
państw członkowskich;

21. podkreśla, że koncepcja „wspólnych 
platform”, o których mowa w art. 15 
dyrektywy, nie jest skuteczna, ponieważ 
nie istnieją obecnie platformy tego rodzaju; 
uważa, że platformy takie potencjalnie 
mogą być użytecznymi narzędziami 
ułatwiającymi mobilność i powinny być 
tworzone i kontrolowane przez samych 
pracowników; wzywa Komisję do 
wyjaśnienia tej koncepcji w zmienionym 
artykule oraz do oceny propozycji 
obniżenia progu udziału państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że koncepcja „wspólnych 
platform”, o których mowa w art. 15 
dyrektywy, nie jest skuteczna, ponieważ 
nie istnieją obecnie platformy tego 
rodzaju; wzywa Komisję do wyjaśnienia 
tej koncepcji w zmienionym artykule oraz 
do oceny propozycji obniżenia progu 
udziału państw członkowskich;

21. podkreśla, że instrument w zakresie 
automatycznego uznawania kwalifikacji 
zawodowych umożliwia w przeciwieństwie 
do systemu ogólnego przeprowadzanie 
szybkich i nieskomplikowanych procedur 
uznawania oraz że w związku z tym 
obywatele i władze wolą go od systemu 
ogólnego; podkreśla następnie, że nowe 
podejście do „wspólnych platform”, które 
w dużej mierze funkcjonowałyby w ten 
sam sposób co system automatycznego 
uznawania w przypadku lekarzy, 
dentystów, pielęgniarek, położnych, 
farmaceutów, lekarzy weterynarii i 
architektów, jednak bez konieczności 
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udziału wszystkich państw członkowskich, 
mogłoby znacząco uprościć proces 
uznawania;

Or. de

Poprawka 122
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że koncepcja „wspólnych 
platform”, o których mowa w art. 15 
dyrektywy, nie jest skuteczna, ponieważ 
nie istnieją obecnie platformy tego rodzaju; 
wzywa Komisję do wyjaśnienia tej 
koncepcji w zmienionym artykule oraz do 
oceny propozycji obniżenia progu udziału 
państw członkowskich;

21. podkreśla, że koncepcja „wspólnych 
platform”, o których mowa w art. 15 
dyrektywy, nie jest skuteczna, ponieważ 
nie istnieją obecnie platformy tego rodzaju; 
niemniej jednak podkreśla cały potencjał 
w zakresie ułatwienia mobilności, jaki 
niesie ze sobą to narzędzie; przyjmuje z 
zadowoleniem zamiar Komisji dotyczący 
udoskonalenia tej koncepcji w 
zmienionym artykule, w szczególności 
poprzez obniżenie udziału państw 
członkowskich;

Or. fr

Poprawka 123
Hans-Peter Mayer

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że badanie poziomów 
kwalifikacji na mocy art. 11 jest 
szczególnie skomplikowane i kosztowne 
dla władz, a dla obywateli trudne do 
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zrozumienia; sugeruje, że pięć poziomów 
kwalifikacji na mocy art. 11 jest często 
mylonych z ośmioma poziomami 
europejskich ram kwalifikacji; zgadza się 
z Komisją, że skreślenie art. 11, a także 
załączników II i III oznaczałoby, że 
właściwe organy nie musiałyby już ustalać 
kwalifikowalności wnioskodawcy zgodnie 
z wstępnie określonymi poziomami 
kwalifikacji, lecz mogłyby skoncentrować 
się na stwierdzeniu, czy występują 
znaczące różnice w kształceniu, aby 
zdecydować, czy niezbędne są środki 
wyrównawcze; odnotowuje w związku z 
tym, że skreślenie poziomów kwalifikacji, 
w tym załączników II i III, w istotny 
sposób uprościłoby proces uznawania;

Or. de

Poprawka 124
Philippe Juvin

Projekt rezolucji
Ustęp 23 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję do przeanalizowania 
możliwości utworzenia we współpracy z 
państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami 28. systemu 
szkoleniowego, określającego minimalne 
wymogi do stosowania poza wymaganiami 
krajowymi dla każdego zawodu w celu 
dalszego ułatwiania mobilności w UE;

Or. en

Poprawka 125
Emma McClarkin, Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

23a. z zadowoleniem przyjmuje reformy 
przeprowadzone ostatnio w ramach 
procesu bolońskiego oraz korzyści w 
zakresie mobilności i zdolności do 
zatrudnienia, jakie proces ten niesie dla 
studentów europejskich; zachęca Komisję 
Europejską, aby wspierała państwa 
członkowskie w dążeniu do większej 
przejrzystości i porównywalności 
Europejskiego systemu transferu i 
akumulacji punktów (ECTS), tak aby stał 
się on podstawowym narzędziem 
ułatwiającym uznawanie kwalifikacji i 
ostatecznie – mobilność;

Or. en

Poprawka 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 23a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że proces boloński dla 
dobra jego funkcjonowania powinien 
zostać przyspieszony bez względu na 
niewielkie bariery i nieistotne przeszkody;

Or. en

Poprawka 127
Emma McClarkin, Cristian Silviu Buşoi, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 24. z zainteresowaniem oczekuje na 
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legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom; podkreśla, że 
jakakolwiek wprowadzona karta musi 
spełniać szczególne warunki oraz że należy 
ustanowić niezbędne zabezpieczenia;

wyniki przeprowadzanego obecnie 
pilotażowego programu legitymacji 
zawodowych; podkreśla, że posiadanie 
legitymacji zawodowej powinno być 
dobrowolne, a legitymacja ta powinna być 
powiązana z systemem IMI; uważa, że 
dobrowolna legitymacja zawodowa
mogłaby być przydatnym narzędziem 
ułatwiającym mobilność niektórym 
pracownikom; podkreśla, że wprowadzenie
jakiejkolwiek legitymacji musi spełniać 
szczególne warunki dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony danych oraz że 
należy ustanowić niezbędne 
zabezpieczenia przed nadużyciami i 
oszustwami;

Or. en

Poprawka 128
Cristian Silviu Buşoi

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom; podkreśla, że 
jakakolwiek wprowadzona karta musi 
spełniać szczególne warunki oraz że należy 
ustanowić niezbędne zabezpieczenia;

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom, szczególnie w 
ramach mobilności tymczasowej, w 
przypadku której legitymacja zawodowa 
mogłaby zastąpić system oświadczeń; 
podkreśla, że jakakolwiek wprowadzona 
karta musi spełniać szczególne warunki 
oraz że należy ustanowić niezbędne 
zabezpieczenia;

Or. en
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Poprawka 129
Tiziano Motti

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom; podkreśla, że 
jakakolwiek wprowadzona karta musi 
spełniać szczególne warunki oraz że należy 
ustanowić niezbędne zabezpieczenia;

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która 
poświadczałaby nabyte doświadczenia 
naukowe i zawodowe oraz która powinna 
być powiązana z elektroniczną bazą 
danych taką jak IMI, mogłaby być 
przydatnym narzędziem ułatwiającym 
mobilność niektórym pracownikom; 
podkreśla, że jakakolwiek wprowadzona 
karta musi spełniać szczególne warunki 
oraz że należy ustanowić niezbędne 
zabezpieczenia;

Or. it

Poprawka 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom; podkreśla, że 
jakakolwiek wprowadzona karta musi 
spełniać szczególne warunki oraz że 
należy ustanowić niezbędne 
zabezpieczenia;

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, byłaby przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom;

Or. de
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Poprawka 131
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom; podkreśla, że 
jakakolwiek wprowadzona karta musi 
spełniać szczególne warunki oraz że należy 
ustanowić niezbędne zabezpieczenia;

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom, z wyłączeniem 
tych wykonujących zawody wymagające 
stosowania środków wyrównawczych; 
podkreśla, że jakakolwiek wprowadzona 
karta musi spełniać szczególne warunki 
oraz że należy ustanowić niezbędne 
zabezpieczenia;

Or. it

Poprawka 132
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom; podkreśla, że 
jakakolwiek wprowadzona karta musi 
spełniać szczególne warunki oraz że należy 
ustanowić niezbędne zabezpieczenia;

24. wzywa Komisję Europejską do 
opracowania koncepcji europejskiej 
legitymacji zawodowej; podkreśla, że 
trzeba omówić konieczne w związku z tym 
szczególne warunki oraz zabezpieczenia, 
uwzględniając istniejące instrumenty, 
takie jak IMI;
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Or. de

Poprawka 133
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 
taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom; podkreśla, że 
jakakolwiek wprowadzona karta musi 
spełniać szczególne warunki oraz że 
należy ustanowić niezbędne 
zabezpieczenia;

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej 
legitymacji zawodowej wydawanej przez 
właściwe organy jest zasadniczym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
pracowników; wyraża zadowolenie w 
związku z niedawnymi konkretnymi 
propozycjami dotyczącymi działania takiej 
legitymacji w powiązaniu z systemem IMI; 
podkreśla korzyści w zakresie 
uproszczenia administracyjnego płynące z 
mechanizmu legitymacji zawodowej 
zarówno dla pracowników, jak i dla 
organów, oraz korzyści w zakresie 
bezpieczeństwa pacjentów i konsumentów;
podkreśla, że trwające projekty pilotażowe 
mają duże znaczenie dla analizy kwestii 
związanych z bezpieczeństwem i 
aktualizacją danych, oszustwami i 
kosztami;

Or. fr

Poprawka 134
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. uważa, że koncepcja dobrowolnej
legitymacji zawodowej, która powinna być 
powiązana z elektroniczną bazą danych 

24. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję 
legitymacji zawodowej i z 
zainteresowaniem oczekuje na wyniki 
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taką jak IMI, mogłaby być przydatnym 
narzędziem ułatwiającym mobilność 
niektórym pracownikom; podkreśla, że 
jakakolwiek wprowadzona karta musi 
spełniać szczególne warunki oraz że należy 
ustanowić niezbędne zabezpieczenia;

przeprowadzanego obecnie pilotażowego 
programu legitymacji zawodowych; 
podkreśla, że posiadanie legitymacji 
zawodowej powinno być dobrowolne, a 
legitymacja ta powinna być powiązana z 
systemem IMI; uważa, że dobrowolna 
legitymacja zawodowa mogłaby być 
przydatnym narzędziem ułatwiającym
mobilność niektórym pracownikom; 
podkreśla, że wprowadzenie jakiejkolwiek 
legitymacji musi spełniać szczególne 
warunki dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony danych oraz że należy ustanowić 
niezbędne zabezpieczenia przed 
nadużyciami i oszustwami;

Or. en

Poprawka 135
Louis Grech

Projekt rezolucji
Ustęp 24a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. uważa, że wprowadzenie legitymacji 
zawodowych mogłoby znacznie zwiększyć 
mobilność pracowników, jak również 
zaufanie konsumentów i obywateli do 
oferowanych im usług i umożliwić 
właściwym organom państwa 
przyjmującego uzyskanie rzeczywistego i 
jasnego obrazu poziomu kwalifikacji i 
doświadczenia posiadanych przez danego 
pracownika; uważa modernizację 
dyrektywy 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych za 
niezbędną dla poprawy stopy wzrostu, 
tworzenia nowych miejsc pracy, 
rozwiązywania kwestii związanych ze 
starzeniem się populacji w Europie oraz 
zapewniania siły roboczej konkurencyjnej 
w stosunku do krajów wschodzących;
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Poprawka 136
Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
dowiodła w drodze wnikliwej oceny 
wpływu ewentualnej wartości dodanej –
poza wartością dodaną, jaką stanowi 
ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna 
legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych 
pracowników i właściwych organów; 
uważa, że przy ocenie wpływu należy zająć 
się problemami poruszonymi w 
konsultacji i przez wiele innych 
zainteresowanych stron, ocenić zalety 
elektronicznej legitymacji, zawrzeć analizę 
kosztów i korzyści, określić ewentualne 
cechy i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób 
zostanie zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

skreślony

Or. de

Poprawka 137
Bernadette Vergnaud

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 

skreślony
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dowiodła w drodze wnikliwej oceny 
wpływu ewentualnej wartości dodanej –
poza wartością dodaną, jaką stanowi 
ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna 
legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych 
pracowników i właściwych organów; 
uważa, że przy ocenie wpływu należy zająć 
się problemami poruszonymi w 
konsultacji i przez wiele innych 
zainteresowanych stron, ocenić zalety 
elektronicznej legitymacji, zawrzeć analizę 
kosztów i korzyści, określić ewentualne 
cechy i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób 
zostanie zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

Or. fr

Poprawka 138
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
dowiodła w drodze wnikliwej oceny 
wpływu ewentualnej wartości dodanej –
poza wartością dodaną, jaką stanowi 
ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna 
legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych 
pracowników i właściwych organów; 
uważa, że przy ocenie wpływu należy zająć 
się problemami poruszonymi w 
konsultacji i przez wiele innych 
zainteresowanych stron, ocenić zalety 
elektronicznej legitymacji, zawrzeć analizę 
kosztów i korzyści, określić ewentualne 
cechy i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób 
zostanie zapewniona ochrona danych i 

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
dowiodła ewentualnej wartości dodanej 
procedury uznawania kwalifikacji;
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bezpieczeństwo konsumentów;

Or. de

Poprawka 139
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Giovanni La Via, Amalia Sartori, Alfredo 
Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara Matera, Carlo Fidanza

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
dowiodła w drodze wnikliwej oceny 
wpływu ewentualnej wartości dodanej –
poza wartością dodaną, jaką stanowi 
ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna 
legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych 
pracowników i właściwych organów; 
uważa, że przy ocenie wpływu należy zająć 
się problemami poruszonymi w konsultacji 
i przez wiele innych zainteresowanych 
stron, ocenić zalety elektronicznej 
legitymacji, zawrzeć analizę kosztów i 
korzyści, określić ewentualne cechy i 
dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób zostanie 
zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

25. wzywa Komisję, aby, przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
wydawanej wyłącznie na uprzedni 
wniosek przedstawicieli odpowiednich 
zawodów, dowiodła w drodze wnikliwej 
oceny wpływu ewentualnej wartości 
dodanej – poza wartością dodaną, jaką 
stanowi ulepszony IMI –, jaką wnosi 
dobrowolna legitymacja do procedury 
uznawania kwalifikacji w odniesieniu do 
niektórych pracowników i właściwych 
organów; uważa, że przy ocenie wpływu 
należy zająć się problemami poruszonymi 
w konsultacji i przez wiele innych 
zainteresowanych stron, ocenić zalety 
elektronicznej legitymacji, zawrzeć analizę 
kosztów i korzyści, określić ewentualne 
cechy i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób 
zostanie zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

Or. it

Poprawka 140
Juozas Imbrasas

Projekt rezolucji
Ustęp 25
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Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
dowiodła w drodze wnikliwej oceny 
wpływu ewentualnej wartości dodanej –
poza wartością dodaną, jaką stanowi 
ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna 
legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych 
pracowników i właściwych organów; 
uważa, że przy ocenie wpływu należy zająć 
się problemami poruszonymi w konsultacji 
i przez wiele innych zainteresowanych 
stron, ocenić zalety elektronicznej 
legitymacji, zawrzeć analizę kosztów i 
korzyści, określić ewentualne cechy i 
dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób zostanie 
zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty i po 
dokładnym określeniu informacji, jakie 
powinna ona zawierać, dowiodła w drodze 
wnikliwej oceny wpływu ewentualnej 
wartości dodanej – poza wartością dodaną, 
jaką stanowi ulepszony IMI –, jaką wnosi 
dobrowolna legitymacja do procedury 
uznawania kwalifikacji w odniesieniu do 
niektórych pracowników i właściwych 
organów; uważa, że przy ocenie wpływu 
należy zająć się problemami poruszonymi 
w konsultacji i przez wiele innych 
zainteresowanych stron, ocenić zalety 
elektronicznej legitymacji, zawrzeć analizę 
kosztów i korzyści, określić ewentualne 
cechy i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób 
zostanie zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

Or. lt

Poprawka 141
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
dowiodła w drodze wnikliwej oceny 
wpływu ewentualnej wartości dodanej –
poza wartością dodaną, jaką stanowi 
ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna 
legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych 
pracowników i właściwych organów; 
uważa, że przy ocenie wpływu należy zająć 
się problemami poruszonymi w konsultacji 

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty i po 
dokładnym określeniu informacji, jakie 
powinna ona zawierać, dowiodła w drodze 
wnikliwej oceny wpływu ewentualnej 
wartości dodanej – poza wartością dodaną, 
jaką stanowi ulepszony IMI –, jaką wnosi 
dobrowolna legitymacja do procedury 
uznawania kwalifikacji w odniesieniu do 
niektórych pracowników i właściwych 
organów; uważa, że przy ocenie wpływu 
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i przez wiele innych zainteresowanych 
stron, ocenić zalety elektronicznej 
legitymacji, zawrzeć analizę kosztów i 
korzyści, określić ewentualne cechy i 
dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób zostanie 
zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

należy zająć się problemami poruszonymi 
w konsultacji i przez wiele innych 
zainteresowanych stron, ocenić zalety 
elektronicznej legitymacji, zawrzeć analizę 
kosztów i korzyści, określić ewentualne 
cechy i dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób 
zostanie zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

Or. lt

Poprawka 142
Lara Comi, Roberta Angelilli, Marco Scurria, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, 
Amalia Sartori, Alfredo Antoniozzi, Gabriele Albertini, Erminia Mazzoni, Barbara 
Matera, Carlo Fidanza, Mario Mauro

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
dowiodła w drodze wnikliwej oceny 
wpływu ewentualnej wartości dodanej –
poza wartością dodaną, jaką stanowi 
ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna 
legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych 
pracowników i właściwych organów; 
uważa, że przy ocenie wpływu należy zająć 
się problemami poruszonymi w konsultacji 
i przez wiele innych zainteresowanych 
stron, ocenić zalety elektronicznej 
legitymacji, zawrzeć analizę kosztów i 
korzyści, określić ewentualne cechy i 
dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób zostanie 
zapewniona ochrona danych i 
bezpieczeństwo konsumentów;

25. wzywa Komisję, aby przed 
wprowadzeniem jakiejkolwiek karty 
dowiodła w drodze wnikliwej oceny 
wpływu ewentualnej wartości dodanej –
poza wartością dodaną, jaką stanowi 
ulepszony IMI –, jaką wnosi dobrowolna 
legitymacja do procedury uznawania 
kwalifikacji w odniesieniu do niektórych 
pracowników i właściwych organów; 
uważa, że przy ocenie wpływu należy zająć 
się problemami poruszonymi w konsultacji 
i przez wiele innych zainteresowanych 
stron, ocenić zalety elektronicznej 
legitymacji, zawrzeć analizę kosztów i 
korzyści, określić ewentualne cechy i 
dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób zostanie 
zapewniona ochrona, kompletność danych 
i bezpieczeństwo konsumentów, z 
zastrzeżeniem poszanowania zasady 
państwa prowadzenia przedsiębiorstwa;

Or. it
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Poprawka 143
Emilie Turunen

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. podkreśla, że dyrektywa ta powinna 
obejmować ochronę danych zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE oraz że jej 
postanowienia powinny zawierać 
ulepszenia w zakresie postanowień 
dotyczących ochrony danych; podkreśla, 
że właściwe organy odpowiedzialne za 
zarządzanie danymi powinny dysponować 
aktualnymi informacjami kontaktowymi 
oraz że powinna istnieć jasna polityka 
przechowywania i wykorzystywania 
danych pracowników, jak również 
wytyczne dotyczące korekty błędnych 
informacji;

Or. en

Poprawka 144
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pablo Arias Echeverría

Projekt rezolucji
Ustęp 25a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. uznaje możliwe korzyści płynące z 
wprowadzenia europejskiej legitymacji 
zawodowej w zakresie przyspieszenia i 
uproszczenia procedury uznawania 
kwalifikacji zawodowych (jak przewiduje 
32 punkt preambuły dyrektywy 
2005/36/WE); w tym zakresie system 
wymiany informacji na rynku 
wewnętrznym (IMI) mógłby znacznie 
przyspieszyć współpracę pomiędzy 
wydającym państwem członkowskim 
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(krajem, z którego pracownik wyjeżdża) a 
państwem członkowskim przyjmującym 
(krajem, w którym pracownik zamierza 
rozpocząć działalność);

Or. en

Poprawka 145
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Projekt rezolucji
Ustęp 26a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. zauważa, że negocjacje pomiędzy UE 
a Szwajcarią doprowadziły do 
porozumienia dotyczącego zmiany 
załącznika III Umowy między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami 
członkowskimi z jednej strony, a 
Konfederacją Szwajcarską z drugiej 
strony, w sprawie swobodnego przepływu 
osób tak, aby włączyć postanowienia 
dyrektywy 2005/36/WE; zauważa, że 
porozumienie to przewiduje tymczasowe 
stosowanie większości postanowień 
dyrektywy, z wyjątkiem tytułu II, który 
wymaga zaadaptowania w Szwajcarii, 
oraz że decyzja Rady w sprawie wyżej 
wymienionej umowy straci ważność, w 
przypadku gdy Szwajcaria nie powiadomi 
o zakończeniu wewnętrznych procedur 
wdrożeniowych dotyczących 
przedmiotowej decyzji w ciągu 24 miesięcy 
od przyjęcia tej decyzji; zobowiązuje się do 
uważnego śledzenia rozwoju tej sytuacji;

Or. en


