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16.5.2017 B8-0298/1 

Amendamentul  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât recunoașterea, înțelegerea 

și evaluarea adecvată a competențelor 

depășește limitele a ceea ce se caută pe 

piața muncii; întrucât competențele 

disponibile și necesare pe piața muncii ar 

beneficia de un CEC care poate identifica 

și corela competențele în cauză, oferind, 

astfel, beneficii sociale și economice; 

întrucât este fundamental ca persoanele 

să fie ajutate să dobândească și să-și 

actualizeze competențele și aptitudinile 

de-a lungul vieții; 

A. întrucât UE nu a reușit deloc să 

soluționeze criza șomajului, având în 

vedere că, în martie 2017, 19 716 milioane 

de cetățeni europeni (dintre care 15 515 

milioane aflați în zona euro) erau încă 

șomeri; întrucât politicile și deciziile UE 

au reprezentat una din cauzele principale 

ale șomajului și au înrăutățit situația în 

toate statele membre; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Amendamentul  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât o mai mare 

comparabilitate a calificărilor sporește 

posibilitatea angajării și creșterii 

profesionale pentru toți lucrătorii 

migranți; 

B. întrucât piața unică și politica 

europeană în materie de mobilitate, 

inclusiv Directiva privind detașarea 

lucrătorilor, au atras după sine 

fenomenele de dumping social și de 

labour shopping (înlocuirea forței de 

muncă naționale cu una mai ieftină), 

permițându-le actorilor economici care 

doresc să evite sau să eludeze normele 

sociale aplicabile pentru a obține avantaje 

competitive să facă acest lucru prin 

exploatarea diferențelor care există între 

statele membre în ceea ce privește 

impozitele pe salarii și contribuțiile 

sociale; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Amendamentul  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât, ținând seama de noile 

provocări prezentate de către societate și 

de schimbările tehnologice și 

demografice, CEC, prin procesul 

dezvoltării sale în continuare, poate 

sprijini învățarea pe tot parcursul vieții 

atât favorizând egalitatea de șanse și 

educația echitabilă, cât și îmbunătățind 

permeabilitatea dintre sistemul de 

învățământ și cel de formare; întrucât 

educația și formarea ar trebui să ajute 

persoanele să se adapteze la orice situație 

cu care se confruntă, prin educarea și 

actualizarea competențelor lor într-o 

manieră holistică, astfel încât să devină 

critici, încrezători și independenți, 

dobândind totodată competențele necesare 

pentru secolul XXI; 

D. întrucât tendința tot mai mare de a 

recurge la imigrația ilegală din țările cu 

salarii mici, activitățile independente 

false, externalizarea și subcontractarea 

duc la o creștere a numărului de locuri de 

muncă precare și a șomajului și la 

deteriorarea nivelului de protecție a 

lucrătorilor în general; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Amendamentul  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât unul dintre scopurile CEC 

este de a facilita comparația dintre 

sistemele de învățământ și, astfel, de a 

oferi un impuls pentru schimbare și 

pentru reforme la nivel național și 

sectorial, având în vedere realizarea 

obiectivelor strategiei Europa 2020 și ale 

cadrului ET2020; 

F. întrucât o bună înțelegere și 

apreciere a competențelor, aptitudinilor și 

calificărilor disponibile și a celor care 

sunt necesare pe piețele naționale ale 

muncii este esențială pentru a asigura o 

mai bună corelare între cererea și oferta 

de forță de muncă și pentru a ajuta 

cetățenii să dobândească noi competențe 

și să își actualizeze competențele pe tot 

parcursul vieții; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

16.5.2017 B8-0298/5 

Amendamentul  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, din cauza lipsei de ambiție 

a statelor membre și în pofida 

angajamentului demonstrat până în 

prezent, continuă să persiste o lipsă de 

transparență a calificărilor și o rată 

scăzută de recunoaștere a calificărilor 

obținute în străinătate; întrucât este 

necesar să se adapteze CEC, astfel încât 

calificările să devină chiar mai 

transparente și comparabile; 

G. întrucât lucrătorii au nevoie de o 

strategie națională adecvată pentru 

formarea profesională și formarea 

profesională continuă, precum și pentru 

reconversia profesională tehnică, 

deoarece le va permite să își 

îmbunătățească competențele pentru a 

răspunde cerințelor de pe piețele forței de 

muncă naționale; întrucât aceste strategii 

trebuie puse în aplicare la nivel național 

pentru a satisface nevoile specifice ale 

cetățenilor din fiecare stat membru; 

întrucât ar trebui încheiate acorduri 

bilaterale privind recunoașterea reciprocă 

a diplomelor, formării, aptitudinilor, 

competențelor și calificărilor între statele 

membre; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Amendamentul  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Considerentul H 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât CEC ar trebui să ofere un 

metacadru pentru utilizatori și să 

faciliteze cooperarea între autoritățile 

statelor membre, partenerii sociali, 

furnizorii de educație și formare, 

sindicate, societatea civilă și alte părți 

interesate la nivel internațional; 

H. întrucât prea multe locuri de 

muncă rămân neocupate deoarece 

aptitudinile solicitanților nu corespund cu 

nevoile pieței de muncă; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Amendamentul  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât doar Țările de Jos și 

Suedia au adoptat proceduri specifice în 

cadrul propriilor cadre naționale ale 

calificărilor (CNC) pentru includerea 

calificărilor non-formale; întrucât niciun 

stat membru nu are proceduri specifice 

pentru învățarea informală în cadrul 

CNC; 

I. întrucât, în temeiul articolului 6 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), sistemele de formare 

și de învățământ intră în sfera de 

competență exclusivă a statelor membre; 

întrucât doar schimburile comerciale și 

cooperările specifice dintre țări vor 

permite o mai bună recunoaștere și luare 
în considerare a aptitudinilor, 

competențelor și calificărilor; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Amendamentul  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât statele membre ar trebui, 

imediat ce este posibil dar nu mai târziu 

de anul 2018, să pună în aplicare, în 

concordanță cu CEC, modalități de 

validare a învățării non-formale și 

informale legate de CNC, inclusiv a 

competențelor dobândite în timpul 

activităților de voluntariat;  

J. întrucât numai statele membre, din 

motive de proximitate față de propriii 

cetățeni și de legitimitate, sunt în măsură 
să înțeleagă și să răspundă provocărilor 

în materie de ocupare a forței de muncă și 

educație, deoarece condițiile 

socioeconomice sunt diferite de la o țară 

la țară; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Amendamentul  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de inițiativa Comisiei de a 

revizui CNC și de a sprijini în continuare 
modernizarea sistemelor europene de 

educație și formare, respectând, totodată, 

competențele naționale și garantând 

conservarea trăsăturilor specifice ale 

sistemelor educaționale ale statelor 

membre; 

1. reamintește că modernizarea 

sistemelor naționale de educație și formare 

este de competența statelor membre; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Amendamentul  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. remarcă faptul că unul dintre 

rolurile CEC este de a spori 

comparabilitatea calificărilor obținute în 

statele membre, protejând, în același timp, 

caracteristicile specifice ale sistemelor 
naționale de învățământ; 

4. subliniază faptul că problema 

șomajului în UE, în special a șomajului în 

rândul tinerilor nu se poate rezolva doar 

prin mobilitatea transnațională, fiind 

necesar ca aceasta să fie însoțită de 

investiții naționale, de o reevaluare a 

statutului de „ucenic” și de formare 

profesională; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Amendamentul  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că Uniunea ar trebui să 

facă posibil ca, indiferent de vârstă și de 

statut, aptitudinile și competențele 

tuturor, inclusiv cele dobândite prin 

intermediul voluntariatului, să fie mai 

vizibile și mai bine apreciate și 

recunoscute, într-un mod clar și accesibil, 

în special în zonele transfrontaliere, 

indiferent de locul sau modul în care 

aceste aptitudini și competențe au fost 

dobândite; evidențiază că statele membre 

trebuie să depună eforturi mai mari 

pentru a asigura o recunoaștere mai 

accelerată și mai eficace a calificărilor și 

corelarea cu nivelul CEC relevant; 

5. reamintește că mobilitatea 

profesională transnațională trebuie să fie 

voluntară și neimpusă și trebuie să 

satisfacă în mai mare măsură cerințele în 

materie de cerere și ofertă de pe piețele 

forței de muncă ale statelor membre; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Amendamentul  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. reamintește nevoia de a pune 

accentul pe punerea în aplicare a CEC 

pentru a stimula calitatea și potențialul 

cadrului; 

6. subliniază că standardele de 

calitate în materie de educație, locuri de 

muncă și servicii din statele membre nu ar 

trebui să fie sacrificate niciodată în 

scopul recunoașterii reciproce a 

competențelor, aptitudinilor, diplomelor și 

calificărilor, în special în cazul 

lucrătorilor din țările terțe; subliniază că 

este responsabilitatea fiecărui stat 

membru să își stabilească nivelul 

salariului minim; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Amendamentul  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. recomandă o mai mare flexibilitate 

în ceea ce privește actualizarea corelării 

dintre cadrul național și CEC; 

7. solicită sprijinirea și promovarea 

metodelor și sistemelor naționale de 

evaluare a rezultatelor obținute prin 

metode de învățare non-formală sau 

informală în toate statele membre, în 

special în regiunile transfrontaliere; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Amendamentul  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0298/2017 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

referitoare la Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reamintește că una dintre sarcinile 

principale ale CEC este de a facilita și de 

a promova transferul calificărilor, precum 

și de a valida sistemele de formare și de 

învățământ formale și informale, între 

diferitele sisteme de învățământ și de 

formare, pentru a permite mobilitatea în 

scopuri profesionale și de învățare la nivel 

transnațional, pentru a aborda 

neconcordanțele de pe piața europeană a 

muncii și pentru a răspunde mai bine 

nevoilor personale ale cetățenilor și ale 

societății în general; 

8. insistă asupra faptului că, în cazul 

stabilirii unui cadru la nivelul UE, acesta 

nu trebuie să fie obligatoriu pentru statele 

membre; consideră că un instrument 

precum CEC ar trebui pus în aplicare 

doar în mod voluntar, pentru ca, astfel, 

doar statele membre care doresc să 

participe să o facă; 

Or. en 

 

 


