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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia 
i Spraw Socjalnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

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

2. jest przekonany, że kształcenie zawodowe powinno tworzyć warunki dla mobilności 
siły roboczej, zarówno w czasie kształcenia początkowego, jak i w procesie uczenia się 
przez całe życie;

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

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

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

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

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania programów kształcenia w 
dziedzinie prawodawstwa UE służącego umacnianiu jednolitego rynku, mających na 
celu lepsze zapoznawanie przedsiębiorstw, administracji i konsumentów z prawami i 
obowiązkami wynikającymi z tego prawodawstwa.


