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16.5.2017 B8-0298/1 

Poprawka  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że właściwe 

uznawanie, zrozumienie i ocena 

umiejętności wykraczają poza kwestię 

późniejszego zapotrzebowania na rynku 

pracy; mając na uwadze, że europejskie 

ramy kwalifikacji są korzystne zarówno 

dla umiejętności dostępnych na rynku 

pracy, jak i dla umiejętności na nim 

wymaganych, gdyż ramy te umożliwiają 

określanie i łączenie umiejętności, a tym 

samym są źródłem korzyści społecznych i 

ekonomicznych; mając na uwadze, że 

zasadnicze znaczenie ma pomaganie 

zainteresowanym osobom w nabywaniu i 

odnawianiu kompetencji i umiejętności w 

ciągu całego życia; 

A. mając na uwadze, że UE w ogóle 

nie zdołała rozwiązać problemu 

poważnego bezrobocia, gdyż w marcu 

2017 r. 19,716 mln obywateli europejskich 

(w tym 15,515 mln w strefie euro) wciąż 

pozostawało bez pracy; mając na uwadze, 

że polityka UE i podejmowane przez nią 

decyzje to jedna z głównych przyczyn 

bezrobocia, która pogarsza sytuację w 

każdym państwie członkowskim; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Poprawka  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że większa 

porównywalność kwalifikacji zwiększa 

szanse na zatrudnienie i rozwój zawodowy 

wszystkich pracowników migrujących; 

B. mając na uwadze, że jednolity 

rynek i europejska polityka mobilności, w 

tym dyrektywa o delegowaniu 

pracowników, doprowadziły do powstania 

zjawiska dumpingu socjalnego i do 

zatrudniania najtańszej siły roboczej, co 

pozwala podmiotom gospodarczym 

uchylać się przed obowiązującymi 

przepisami socjalnymi lub obchodzić je w 

celu uzyskania przewagi konkurencyjnej 

poprzez nadużywanie różnic 

występujących między państwami 

członkowskimi w odniesieniu do 

wynagrodzenia i kosztów zabezpieczenia 

społecznego; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Poprawka  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Recital D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że wobec 

wyzwań społecznych oraz związanych ze 

zmianami technologicznymi i 

demograficznymi dalszy rozwój 

europejskich ram kwalifikacji może 

wspierać uczenie się przez całe życie, 

zarówno jeśli chodzi o wspieranie 

równych szans i sprawiedliwości w 

kształceniu, jak i lepsze przenikanie się 

systemów kształcenia i szkolenia; mając 

na uwadze, że kształcenie i szkolenie 

powinno pomagać ludziom w 

dostosowywaniu się do wszelkich 

możliwych okoliczności, w jakich mogą 

się znaleźć, a to dzięki podnoszeniu 

umiejętności i edukowaniu obywateli w 

całościowy sposób, aby stali się krytyczni, 

pewni siebie i niezależni oraz zdobywali 

umiejętności potrzebne w XXI w.; 

D. mając na uwadze, że nasilająca się 

tendencja do wykorzystywania nielegalnej 

imigracji z krajów o niskim poziomie płac, 

pozorne samozatrudnienie, outsourcing i 

podwykonawstwo prowadzą do wzrostu 

liczby niepewnych miejsc pracy i 

bezrobocia oraz do obniżenia ogólnego 

poziomu ochrony pracowników; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Poprawka  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że jednym z 

celów europejskich ram kwalifikacji jest 

ułatwienie porównywania systemów 

kształcenia, a tym samym zapewnienie 

impulsu do zmian i reform na szczeblu 

krajowym i sektorowym z myślą o 

realizacji celów strategii „Europa 2020” i 

wdrożeniu ram ET 2020; 

F. mając na uwadze, że właściwe 

zrozumienie i docenienie dostępnych 

kompetencji, umiejętności i kwalifikacji, a 

także kompetencji, umiejętności i 
kwalifikacji brakujących na krajowych 

rynkach pracy ma zasadnicze znaczenie 

dla lepszego dopasowania popytu i podaży 

na rynku pracy oraz pomagania 

obywatelom przez całe ich życie w 

nabywaniu nowych umiejętności i 

odnawianiu umiejętności już 

posiadanych; 

Or. en 



 

AM\1126103PL.docx  PE603.753v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

16.5.2017 B8-0298/5 

Poprawka  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że z powodu 

braku ambicji państw członkowskich i 

pomimo dotychczasowego zaangażowania 

nadal brakuje przejrzystości kwalifikacji, 

a wskaźnik uznawania zagranicznych 

kwalifikacji jest niski; mając na uwadze, 

że potrzebne jest dostosowanie 

europejskich ram kwalifikacji, aby jeszcze 

bardziej poprawić przejrzystość i 

porównywalność kwalifikacji; 

G. mając na uwadze, że pracownikom 

potrzebna jest odpowiednia krajowa 

strategia na rzecz ciągłego szkolenia 

zawodowego i przekwalifikowania o 

charakterze technicznym, która umożliwi 

im podnoszenie kompetencji w celu 

sprostania wymogom krajowych rynków 

pracy; mając na uwadze, że strategie takie 

należy wdrażać na szczeblu krajowym w 

celu zaspokojenia specyficznych potrzeb 

obywateli każdego z państw 

członkowskich; mając na uwadze, że 

należy opracowywać dwustronne 

porozumienia w sprawie wzajemnego 

uznawania dyplomów, szkoleń, 

umiejętności, kompetencji i kwalifikacji 

między państwami członkowskimi; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Poprawka  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że europejskie 

ramy kwalifikacji powinny stanowić dla 

ich użytkowników ogólne ramy 

ułatwiające współpracę między organami 

państw członkowskich, partnerami 

społecznymi, instytucjami kształcenia i 

ośrodkami szkoleniowymi, związkami 

zawodowymi, społeczeństwem 

obywatelskim oraz innymi 

zainteresowanymi stronami na szczeblu 

międzynarodowym; 

H. mając na uwadze, że zbyt wiele 

miejsc pracy jest nieobsadzonych z 

powodu rozbieżności między 

umiejętnościami osób ubiegających się o 

te miejsca pracy a popytem na krajowych 

rynkach pracy; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Poprawka  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że tylko 

Holandia i Szwecja wprowadziły w 

krajowych ramach kwalifikacji specjalne 

procedury dotyczące uwzględniania 

kwalifikacji pozaformalnych; mając na 

uwadze, że żadne państwo członkowskie 

nie ma w swoich krajowych ramach 

kwalifikacji specjalnych procedur 

dotyczących uczenia się nieformalnego; 

I. mając na uwadze, że zgodnie z art. 

6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej systemy szkolenia i 

kształcenia należą do wyłącznych 

kompetencji państw członkowskich; mając 

na uwadze, że jedynie ukierunkowana 

wymiana i współpraca między 

poszczególnymi państwami pozwoli na 

właściwe uznawanie i ocenianie 

umiejętności, kompetencji i kwalifikacji; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Poprawka  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Motyw J 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

J. mając na uwadze, że państwa 

członkowskie powinny jak najszybciej, 

lecz nie później niż do 2018 r. wprowadzić 

rozwiązania zgodne z europejskimi 

ramami kwalifikacji w celu walidacji, w 

powiązaniu z krajowymi ramami 

kwalifikacji, uczenia się pozaformalnego i 

nieformalnego, w tym umiejętności 

zdobywanych w ramach wolontariatu;  

J. mając na uwadze, że jedynie 

państwa członkowskie, działając w 

interesie swoich obywateli oraz z pobudek 

związanych z legitymacją, są w stanie 

zrozumieć wyzwania w dziedzinie 

zatrudnienia i kształcenia oraz reagować 

na nie, gdyż warunki 

społeczno-gospodarcze w każdym kraju są 

inne; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Poprawka  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. z uznaniem przyjmuje inicjatywę 

Komisji dotyczącą przeglądu europejskich 

ram kwalifikacji i dalszego wspierania 

procesu unowocześniania europejskich 
systemów kształcenia i szkolenia przy 

jednoczesnym poszanowaniu kompetencji 

krajowych i zagwarantowaniu, że 

zachowane zostaną charakterystyczne 

cechy systemów kształcenia w 

poszczególnych państwach 
członkowskich; 

1. przypomina, że unowocześnianie 

krajowych systemów kształcenia i 

szkolenia należy do kompetencji państw 

członkowskich; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Poprawka  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. zauważa, że jednym z zadań 

europejskich ram kwalifikacji jest 

zwiększenie porównywalności kwalifikacji 

zdobywanych w państwach 

członkowskich, a jednocześnie ochrona 

specyfiki krajowych systemów nauczania; 

4. podkreśla, że mobilność 

transnarodowa sama w sobie nie może 

rozwiązać problemu bezrobocia w UE, 

zwłaszcza bezrobocia wśród ludzi 

młodych, oraz że muszą jej towarzyszyć 

inwestycje krajowe, ponowna ocena 

statusu ucznia zawodu oraz szkolenia 

zawodowe; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Poprawka  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. zwraca uwagę, że każdemu bez 

względu na wiek czy status społeczny Unia 

powinna w sposób jasny i dostępny, 

zwłaszcza na obszarach przygranicznych, 

umożliwić lepsze wyeksponowanie, 

docenienie i uznanie posiadanych 

umiejętności i kompetencji, w tym również 

umiejętności i kompetencji zdobytych w 

ramach wolontariatu, niezależnie od 

sposobu lub miejsca ich uzyskania; 

podkreśla, że państwa członkowskie 

powinny dołożyć większych starań na 

rzecz szybszego i efektywniejszego 

uznawania kwalifikacji oraz odnoszenia 

się do odpowiedniego poziomu 

europejskich ram kwalifikacji; 

5. przypomina, że transnarodowa 

mobilność zawodowa musi mieć charakter 

dobrowolny, a nie wymuszony, oraz musi 

lepiej korelować z popytem i podażą na 

rynkach pracy państw członkowskich; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Poprawka  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. przypomina o konieczności 

położenia nacisku na wdrażanie 

europejskich ram kwalifikacji w celu 

poprawy ich jakości i zwiększenia ich 

potencjału; 

6. podkreśla, że nigdy nie należy 

poświęcać standardów jakości w zakresie 

edukacji, zatrudnienia i usług w każdym z 

państw członkowskich w imię wzajemnego 

uznawania kompetencji, umiejętności, 

stopni i kwalifikacji, zwłaszcza jeżeli 

dotyczy to pracowników fizycznych z 

państw trzecich; podkreśla, że każde 

państwo członkowskie samo odpowiada za 

określenie wysokości płacy minimalnej; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Poprawka  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. zaleca większą elastyczność w 

odniesieniu do stałego aktualizowania 

krajowych ram kwalifikacji i ich 

dostosowywania do ram europejskich; 

7. wzywa do wspierania i 

propagowania krajowych metod i 

systemów oceny wyników osiągniętych w 

toku kształcenia pozaformalnego i 

nieformalnego w państwach 

członkowskich, zwłaszcza w regionach 

transgranicznych; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Poprawka  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0298/2017 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. przypomina, że jednym z 

podstawowych zadań europejskich ram 

kwalifikacji jest ułatwienie i wspieranie 

przenoszenia kwalifikacji, a także 

zatwierdzania kształcenia i szkolenia 

formalnego i nieformalnego między 

różnymi systemami kształcenia i szkolenia 
w celu umożliwienia międzynarodowej 

mobilności zawodowej i akademickiej, 

lepszego sprostania wymogom podaży i 

popytu na europejskim rynku pracy oraz 

skuteczniejszego zaspokojenia osobistych 

potrzeb obywateli i społeczeństwa jako 

całości; 

8. domaga się, aby w przypadku 

ustanowienia ram unijnych miały one dla 

państw członkowskich charakter 

niewiążący; uważa, że instrument taki jak 

europejskie ramy kwalifikacji należy 

wdrażać w oparciu o zasadę 

dobrowolności, aby mogły w nim 

uczestniczyć jedynie państwa 

członkowskie wyrażające taką chęć; 

Or. en 

 

 


