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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului de 
stabilire a Cadrului european de calificări pentru educaţie continuă
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006)0479)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 149 alineatul (4) şi articolul 150 
alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C6-0294/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, 
avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie, avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi 
energie şi avizul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe (A6-0245/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 1

(1) Dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţei cetăţenilor este esenţială
pentru competitivitate şi coeziune socială 
în Comunitate. Participarea la educaţia
continuă şi utilizarea calificărilor ar trebui, 
prin urmare, promovate şi îmbunătăţite la 
nivel naţional şi comunitar.

(1) Dezvoltarea şi recunoaşterea tuturor 
cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţei 
cetăţenilor şi evaluarea rezultatelor 
învăţării garantează standardul de 
calificări şi sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea individuală, competitivitate, 
calitatea locurilor de muncă, ocuparea 
forţei de muncă şi coeziune socială în 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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Comunitate, pentru a facilita mobilitatea 
transnaţională a lucrătorilor şi a 
persoanelor care studiază şi pentru a 
satisface cerinţele în materie de cerere şi 
ofertă de pe piaţa europeană a muncii. 
Accesul şi participarea la învăţarea 
continuă pentru toţi, inclusiv a 
persoanelor dezavantajate, şi utilizarea 
calificărilor ar trebui, prin urmare, 
promovate şi îmbunătăţite la nivel naţional 
şi comunitar.

Amendamentul 2
Considerentul 5

(5) În contextul procesului de la 
Copenhaga, concluziile Consiliului şi 
reprezentanţilor guvernelor statelor 
membre reuniţi în cadrul Consiliului din 15 
noiembrie 2004 privind Priorităţile viitoare 
ale unei cooperări europene consolidate în 
materie de educaţie şi formare profesională 
au acordat prioritate dezvoltării unui cadru 
european de calificări deschis şi flexibil, 
bazat pe transparenţă şi încredere mutuală, 
care să constituie un punct comun de 
referinţă pentru educaţie şi formare.

(5) În contextul procesului de la 
Copenhaga, concluziile Consiliului şi 
reprezentanţilor guvernelor statelor 
membre reuniţi în cadrul Consiliului din 15 
noiembrie 2004 privind Priorităţile viitoare 
ale unei cooperări europene consolidate în 
materie de educaţie şi formare profesională 
au acordat prioritate dezvoltării unui cadru 
european de calificări deschis şi flexibil, 
bazat pe transparenţă, înţelegere şi 
încredere mutuală, care să constituie un 
punct comun de referinţă pentru educaţie şi 
formare.

Amendamentul 3
Considerentul 5a (nou)

(5a) Validarea rezultatelor învăţării non-
formale şi informale ar trebui promovată 
în conformitate cu concluziile Consiliului 
de la 28 mai 2004 referitoare la principiile 
europene comune pentru identificarea şi 
validarea învăţării non-formale şi 
informale.

Amendamentul 4
Considerentul 7

(7) Prezenta recomandare ia în considerare 
Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului 

(7) Prezenta recomandare ia în considerare 
Decizia nr. 2241/2004/CE a Parlamentului 
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European şi a Consiliului din 15 decembrie 
2004 de instituire a unui cadru comunitar 
unic pentru transparenţa calificărilor şi 
competenţelor (Europass) şi Recomandarea 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din [...] privind competenţele cheie pentru 
educaţia continuă.

European şi a Consiliului din 15 decembrie 
2004 de instituire a unui cadru comunitar 
unic pentru transparenţa calificărilor şi 
competenţelor (Europass) şi Recomandarea 
2006/962/CE a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 18 decembrie 2006
privind competenţele cheie pentru 
învăţarea continuă.

Amendamentul 5
Considerentul 8

(8) Prezenta recomandare este compatibilă 
cu cadrul prevăzut pentru Spaţiul European 
al Învăţământului Superior şi descriptorii 
de ciclu adoptaţi de miniştrii 
învăţământului superior reuniţi la Bergen 
în mai 2005. 

(8) Prezenta recomandare are la bază 
cadrul prevăzut pentru Spaţiul European al 
Învăţământului Superior şi descriptorii de 
ciclu conveniţi de miniştrii învăţământului 
superior din 45 de ţări europene reuniţi la 
Bergen în mai 2005 în cadrul Procesului 
de la Bologna (Cadrul Bergen).

Justification

It is important to build upon developments that have been placed and are already a feature of 
European education..

Amendamentul 6
Considerentul 8a (nou)

(8a) Concluziile Consiliului din 18 mai 
20041 privind asigurarea calităţii în 
cadrul educaţiei şi formării profesionale, 
Recomandarea Parlamentului European 
şi a Consiliului din 15 februarie 2006 
privind continuarea cooperării europene 
în domeniul asigurării calităţii în 
învăţământul superior2, precum şi 
orientările şi normele de asigurare a 
calităţii în Spaţiul European al 
Învăţământului Superior, convenite de 
miniştrii pentru învăţământul superior în 
limitele cadrului Bergen din mai 2005, 
conţin principii comune privind 
asigurarea calităţii, care ar trebui să stea 
la baza punerii în aplicare a cadrului 
european de calificări, acestea 
concentrându-se, în vederea unei 
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perspective globale a acestui cadru, nu 
doar asupra universităţilor, ci şi asupra 
cerinţelor specifice ale pieţei muncii, 
respectând totodată responsabilităţile 
naţionale.

1 Doc. 9599/04.
2 JO L 64, 4.3.2006, p. 60.

Amendamentul 7
Considerentul 10

(10) Obiectivul prezentei recomandări este 
crearea unui cadru comun de referinţă care 
să servească drept instrument de 
transpunere între diferite sisteme şi niveluri 
de calificări, atât pentru învăţământul 
general şi superior, cât şi pentru 
învăţământul şi formarea profesionale. 
Acest lucru va îmbunătăţi transparenţa, 
comparabilitatea şi transferabilitatea 
calificărilor cetăţenilor în diferite state 
membre.  În plus, Cadrul european de 
calificări trebuie să permită organizaţiilor 
sectoriale internaţionale să-şi raporteze 
sistemele de calificări la un punct comun 
de referinţă, facilitând astfel plasarea 
acestor calificări în cadrul sistemelor 
naţionale de calificări. Prezenta 
recomandare contribuie, prin urmare, la 
realizarea obiectivelor mai vaste ale 
promovării învăţării continue şi ale 
creşterii mobilităţii lucrătorilor şi 
persoanelor care studiază.  

(10) Obiectivul prezentei recomandări este 
crearea unui cadru comun de referinţă care 
să servească drept instrument de 
transpunere între diferite sisteme şi niveluri 
de calificări, atât pentru învăţământul 
general şi superior, cât şi pentru 
învăţământul şi formarea profesionale. 
Acest lucru va îmbunătăţi transparenţa,
comparabilitatea şi transferabilitatea 
calificărilor cetăţenilor şi utilizarea
certificatelor de calificare emise la nivel 
naţional şi sectorial în diferite state 
membre. Cadrul european de calificări ar 
trebui să ia în considerare diferitele 
sisteme şi parcursuri de învăţământ şi 
formare. Fiecare nivel de calificare ar 
trebui, în principiu, să poată fi atins prin 
diverse căi educaţionale şi de carieră. În 
plus, Cadrul european de calificări ar 
trebui să permită organizaţiilor sectoriale 
internaţionale să-şi raporteze sistemele de 
calificări la un punct comun de referinţă, 
facilitând astfel corelaţiile cu aceste 
calificări şi plasarea acestora în cadrul 
sistemelor naţionale de calificări. Prezenta 
recomandare ar trebui, prin urmare, să fie 
urmată cu consecvenţă şi ar trebui
demonstrată o încredere reciprocă pentru 
a garanta definirea unor principii 
transparente de asigurare a calităţii, 
deoarece prezenta recomandare, având un 
caracter neobligatoriu, contribuie, de 
asemenea, la schimbul de informaţii şi de 
experienţă dobândită, precum şi la 
realizarea obiectivelor mai vaste de 
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îmbunătăţire a oportunităţilor 
educaţionale, de promovare a învăţării 
continue şi de creştere a adaptabilităţii, a 
şanselor de angajare, a integrării sociale 
şi a mobilităţii transnaţionale a 
lucrătorilor şi a persoanelor care studiază.

Amendamentul 8
Considerentul 10a (nou)

(10a) Prezenta recomandare ar trebui să 
contribuie la modernizarea sistemelor de 
învăţământ şi de formare, la consolidarea 
legăturii dintre învăţământ, formare şi 
ocuparea forţei de muncă, precum şi la 
construirea unor legături între învăţarea 
formală, non-formală şi informală. 

Amendamentul 9
Considerentul 10b (nou)

(10a) În cadrul recunoaşterii şi certificării 
calificărilor non-formale, ar trebui să se 
acorde o atenţie deosebită calificărilor 
obţinute de bărbaţi şi femei pe parcursul 
activităţilor de îngrijire şi de asistenţă 
educativă acordate copiilor sau 
persoanelor aflate în întreţinere.
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Amendamentul 10
Considerentul 11

(11) Prezenta recomandare este conformă 
principiului subsidiarităţii menţionat la 
articolul 5 din tratat, în măsura în care 
obiectivul său este sprijinirea şi 
completarea acţiunii statelor membre prin 
facilitarea cooperării mai strânse între 
acestea, pentru a mări transparenţa şi 
pentru a promova mobilitatea şi educaţia
continuă. Prezenta recomandare este 
conformă principiului proporţionalităţii 
menţionat la acelaşi articol, deoarece nu 
înlocuieşte sau defineşte sisteme naţionale 
de calificări şi/sau calificări. Cadrul 
european de calificări nu descrie calificări 
specifice sau competenţe individuale, iar 
calificările particulare trebuie plasate la 
nivelul adecvat al Cadrului european de 
calificări, prin intermediul sistemului
naţional de calificări pertinent.

(11) Prezenta recomandare este conformă 
principiului subsidiarităţii menţionat la 
articolul 5 din tratat, în măsura în care 
obiectivul său este sprijinirea şi 
completarea acţiunii statelor membre prin 
facilitarea cooperării mai strânse între 
acestea, pentru a mări transparenţa şi 
pentru a promova mobilitatea şi învăţarea
continuă, şi va fi pusă în aplicare în 
conformitate cu practica şi legislaţia 
naţională. Prezenta recomandare este 
conformă principiului proporţionalităţii 
menţionat la acelaşi articol, deoarece nu 
înlocuieşte sau defineşte sisteme naţionale 
de calificări şi/sau calificări. Cadrul 
european de calificări nu descrie calificări 
specifice sau competenţe individuale, iar 
calificările particulare ar trebui să conţină 
o trimitere la nivelul adecvat al cadrului 
european de calificări, prin intermediul 
sistemelor naţionale de calificări
pertinente.

Amendamentul 11
Recomandarea 1

1. să utilizeze Cadrul european de calificări 
drept instrument de referinţă pentru a 
compara nivelurile de calificare ale 
diferitelor sisteme de calificări în cadrul 
unei perspective privind educaţia continuă;

1. să utilizeze Cadrul european de calificări 
drept instrument de referinţă pentru a 
compara nivelurile de calificare ale 
diferitelor sisteme de calificări în cadrul 
unei perspective privind învăţarea
continuă, respectând şi integrând totodată 
bogata diversitate şi punctele forte ale 
teritoriilor care alcătuiesc Uniunea 
Europeană, precum şi diversitatea 
sistemelor naţionale de învăţământ şi 
modul lor de interacţiune cu pieţele 
naţionale ale muncii, în special dintr-o 
perspectivă culturală, economică, 
democratică, socială şi individuală şi 
încurajând totodată o economie 
europeană bazată pe cunoaştere şi o cât 
mai bună integrare pe piaţa europeană a 
locurilor de muncă fără discriminare sau 
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excluderi;

Amendamentul 12
Recomandarea 2

2. să stabilească, până în 2009, 
corespondenţe între sistemul naţional de 
calificări şi Cadrul european de calificări, 
în special prin corelarea în mod transparent 
a nivelurilor proprii de calificare cu 
nivelurile stabilite în anexa I şi prin 
dezvoltarea unui cadru naţional de 
calificări conform, dacă este cazul, cu 
legislaţia şi practicile naţionale; 

2. să stabilească, până în 2010, 
corespondenţe între sistemul naţional de 
calificări şi Cadrul european de calificări, 
în special prin corelarea în mod transparent 
a nivelurilor proprii de calificare cu 
nivelurile stabilite în anexa I şi, pe bază de 
voluntariat, prin dezvoltarea unui cadru 
naţional de calificări conform cu legislaţia 
şi practicile naţionale pentru a promova 
calitatea calificărilor educaţionale şi 
profesionale ale cetăţenilor; 

Amendamentul 13
Recomandarea 2a (nouă)

2a. să se angajeze şi să acţioneze pe baza 
propunerilor privind calificările, abordate 
în diverse programe de învăţare continuă 
la nivel naţional şi regional, în vederea 
asigurării succesului Cadrului european 
de calificări;

Justification

The success of this initiative depends upon the coordination achieved between the national, 
regional and local levels, as these latter two levels diffuse information relating to the EQF.

Amendamentul 14
Recomandarea 3

3. să se asigure că, până în 2011, toate 
noile calificări şi documente „Europass” 
emise de autorităţile competente conţin o 
referire clară la nivelul corespunzător al 
Cadrului european de calificări;

3. să adopte măsurile necesare pentru ca,
până în 2012, toate noile certificate de 
calificare, diplome şi documente 
„Europass” emise de autorităţile 
competente să conţină o referire clară -
prin sistemele naţionale de calificări - la 
nivelul corespunzător al Cadrului european 
de calificări;
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Amendamentul 15
Recomandarea 4a (nouă)

4a. să promoveze şi să aplice principiile de 
asigurare a calităţii în educaţie şi formare 
stabilite în anexa II atunci când stabilesc 
corespondenţe între calificările din 
sistemele de învăţământ superior şi de 
educaţie şi formare profesionale şi Cadrul 
european de calificări;

Amendamentul 16
Recomandarea 4b (nouă)

4b. să acorde o atenţie specială validării 
învăţării informale, realizate de acele 
categorii de lucrători care sunt cel mai 
probabil expuşi şomajului sau 
nesiguranţei locului de muncă, pentru a 
le facilita schimbarea locului de muncă şi 
pentru a se asigura că nu sunt excluşi de 
pe piaţa muncii;

Justification

The EQF must make it possible to recognise work-related competences which have not been 
recognised hitherto by the award of any qualification or certificate.  This is particularly 
important for those categories of workers who may face the prospect of finding a new job as a 
result of industrial restructuring.

Amendamentul 17
Recomandarea 4c (nouă)

4c. să ridice standardul programelor lor 
de educaţie continuă prin promovarea 
unor metode de predare şi a unor 
programe de învăţare inovatoare;

Justification

Lifelong learning programmes must strive to be innovativeand to promote innovative thought  
in order to meet the demands of the labour market.

Amendamentul 18
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Recomandarea 4d (nouă)

 4d. să consolideze şi să promoveze un 
sistem care să ofere permanent cetăţenilor 
europeni informaţii complete şi de largă 
difuzare cu privire la rezultatele 
proiectelor pilot transnaţionale, pe baza 
unor proceduri concepute pentru a profita 
de experienţa acumulată şi a răspândi 
bunele practici.

Justification

The policy of circulating good practice will raise public awareness of European training 
opportunities.

Amendamentul 19
Recomandarea 4e (nouă)

 4e. să recunoască importanţa crescândă a 
serviciilor online, flexibilitatea oferită de 
acestea şi libertatea pe care o acordă 
utilizatorilor de a-şi alege propria cale de 
învăţare, precum şi necesitatea de a 
acorda prioritate stabilirii unor canale 
adecvate de informare care să permită 
cetăţenilor să obţină informaţii privind 
existenţa şi calitatea unor astfel de 
servicii;

Justification

The nature of the labour market is changing, requiring more flexible models of education. 
New learning paths have arisen in response to these changes, and these need to be publicised 
to encourage their uptake.

Amendamentul 20
Recomandarea 5 teza introductivă

5. să desemneze un centru naţional pentru 
sprijinirea şi coordonarea relaţiei dintre 
sistemul naţional de calificări şi Cadrul 
european de calificări.

5. să desemneze puncte naţionale de 
coordonare, care să se afle în legătură cu 
structurile şi cerinţele statelor membre în 
fiecare caz, pentru sprijinirea şi orientarea 
relaţiei dintre sistemul naţional de calificări 
şi Cadrul european de calificări pentru a 
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promova calitatea şi transparenţa acestei 
relaţii.

Acest centru ar trebui: Punctele naţionale de coordonare în 
cauză ar trebui:

Amendamentul 21
Recomandarea 5 litera (c)

(c) să se asigure că metodologia utilizată 
pentru corelarea nivelurilor naţionale de 
calificări cu Cadrul european de calificări 
este transparentă şi că deciziile care 
rezultă sunt publicate;

(c) să pună la dispoziţie şi să disemineze o 
metodologie transparentă care să facă 
posibilă compararea şi corelarea
nivelurilor naţionale de calificări cu Cadrul 
european de calificări şi să publice 
informaţiile pertinente;

Amendamentul 22
Recomandarea 5 litera (d)

(d) să ofere asistenţă părţilor interesate cu 
privire la legătura stabilită între calificările 
naţionale şi Cadrul european de calificări 
prin intermediul sistemului naţional de 
calificări;

(d) să asigure accesul la informaţii şi să 
ofere asistenţă părţilor interesate cu privire 
la legătura stabilită între calificările 
naţionale şi Cadrul european de calificări 
prin intermediul sistemului naţional de 
calificări;

Amendamentul 23
Recomandarea 5 litera (e)

(e) să asigure participarea tuturor părţilor 
naţionale interesate, inclusiv, în 
conformitate cu legislaţia şi practicile 
naţionale, instituţiile de învăţământ 
superior şi instituţiile de învăţământ şi 
formare profesionale, parteneri sociali, 
sectoare şi experţi în materie de comparaţie 
şi utilizare a calificărilor la nivel european;

(e) să asigure participarea tuturor părţilor 
naţionale interesate, inclusiv, în 
conformitate cu legislaţia şi practicile 
naţionale, instituţiile de învăţământ 
superior şi instituţiile de învăţământ şi 
formare profesionale, parteneri sociali şi 
economici, sectoare şi experţi în materie de 
comparaţie şi utilizare a calificărilor la 
nivel european;

Justification

As an aspect of subsidiarity, education in the Member States is organised not only at national 
but also at regional and/or local level. So all levels of those concerned should be included.
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Amendamentul 24
Recomandarea 6 litera (i)

(i) „competenţă” înseamnă capacitatea 
dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi 
capacităţi personale, sociale şi/sau 
metodologice în situaţii de lucru sau de 
studiu şi pentru dezvoltarea profesională 
şi/sau personală. În Cadrul european de 
calificări, competenţa este descrisă din 
punctul de vedere al responsabilităţii şi 
autonomiei.

(i) „competenţă” înseamnă capacitatea 
dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi 
capacităţi personale, sociale, interculturale
şi/sau metodologice în situaţii de lucru sau 
de studiu şi pentru dezvoltarea profesională 
şi personală. În Cadrul european de 
calificări, competenţa este descrisă din 
punctul de vedere al responsabilităţii şi 
autonomiei.

Amendamentul 25
Intenţia 1

1. a sprijini statele membre la executarea 
sarcinilor de mai sus şi organizaţiile 
sectoriale internaţionale la utilizarea 
nivelurilor şi principiilor de referinţă ale 
Cadrului european de calificări, astfel cum 
este prevăzut în prezenta recomandare, în 
special prin facilitarea cooperării şi testării 
şi prin dezvoltarea de material de sprijin şi 
de orientare; 

1. a sprijini statele membre la executarea 
sarcinilor de mai sus şi organizaţiile 
sectoriale internaţionale la utilizarea 
nivelurilor şi principiilor de referinţă ale 
Cadrului european de calificări, astfel cum 
este prevăzut în prezenta recomandare, în 
special prin facilitarea cooperării, a 
schimbului de bune practici şi testării, 
inclusiv prin evaluări voluntare reciproce 
şi prin proiecte-pilot în cadrul 
programelor comunitare, prin 
întreprinderea de acţiuni de informare şi 
de consultare ale comitetelor de dialog 
social şi prin dezvoltarea de material de 
sprijin şi de orientare; 

Amendamentul 26
Intenţia 2

2. a stabili un grup consultativ pentru 
Cadrul european de calificări (care să 
includă reprezentanţi ai centrelor
naţionale, parteneri sociali europeni şi alte 
părţi interesate, după caz) pentru 
monitorizarea, coordonarea şi asigurarea 
calităţii şi coerenţei globale a procesului de 
corelare a sistemelor de calificări cu Cadrul 

2. a stabili un grup consultativ, în termen 
de un an de la data aprobării prezentei 
recomandări, pentru Cadrul european de 
calificări (care să includă reprezentanţi ai
punctelor naţionale de coordonare, 
parteneri sociali şi economici europeni şi 
alte părţi interesate, după caz) pentru 
monitorizarea, coordonarea şi asigurarea 
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european de calificări; calităţii şi coerenţei globale a procesului de 
corelare a sistemelor de calificări cu Cadrul
european de calificări. Mandatul şi durata 
de funcţionare a grupului ar trebui să fie 
reexaminate de statele membre la o dată 
convenită de comun acord;

Amendamentul 27
Intenţia 3

3. a supraveghea măsurile luate ca urmare 
a prezentei recomandări şi de a prezenta un 
raport Parlamentului European şi 
Consiliului, la cinci ani de la adoptare, cu 
privire la experienţa acumulată şi 
implicaţiile pentru viitor, inclusiv, dacă 
este cazul, o posibilă revizuire a acestei 
recomandări.  

3. a aprecia şi a evalua, în cooperare cu 
statele membre şi după consultarea 
părţilor interesate implicate, măsurile 
luate ca urmare a prezentei recomandări, a 
colecta date diferenţiate pe vârstă şi sexe
şi a prezenta un raport Parlamentului 
European şi Consiliului, la cinci ani de la 
adoptare, cu privire la experienţa 
acumulată şi implicaţiile pentru viitor, 
inclusiv, dacă este cazul, o posibilă 
reexaminare şi revizuire a acestei 
recomandări. 

Amendamentul 28
Intenţia 3a (nouă)

3a. a promova, pe baza principiilor 
europene comune pentru identificarea şi 
validarea învăţării non-formale şi 
informale, dezvoltarea şi punerea în 
aplicare a unui sistem european de credite 
pentru formarea profesională (ECVET), 
care să vizeze facilitarea transferului, 
acumulării şi recunoaşterii rezultatelor 
învăţării, indiferent de locul şi de modul 
în care acestea au fost dobândite;

Amendamentul 29
Intenţia 3b (nouă)

3b. a se asigura de flexibilitatea Cadrului 
european de calificări pentru a putea fi 
utilizat împreună cu iniţiativele sectoriale 
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existente în vederea elaborării de 
calificări profesionale şi a încuraja statele 
membre să promoveze priorităţile 
naţionale şi convergenţa strategică între 
ele.

Amendamentul 30
Anexa I nota de subsol **

**Descriptorul pentru primul ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European 
al Învăţământului Superior corespunde 
rezultatelor învăţării pentru nivelul 6 al 
CEC

**Descriptorul pentru primul ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European 
al Învăţământului Superior, convenit de 
miniştrii învăţământului superior cu 
ocazia reuniunii de la Bergen din mai 
2005 în cadrul Procesului de la Bologna, 
corespunde rezultatelor învăţării pentru 
nivelul 6 al CEC.

Amendamentul 31
Anexa I nota de subsol ***

***Descriptorul pentru al doilea ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European 
al Învăţământului Superior corespunde 
rezultatelor învăţării pentru nivelul 7 al 
CEC

***Descriptorul pentru al doilea ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European 
al Învăţământului Superior, convenit de 
miniştrii învăţământului superior cu 
ocazia reuniunii de la Bergen din mai 
2005 în cadrul Procesului de la Bologna, 
corespunde rezultatelor învăţării pentru 
nivelul 7 al CEC.

Amendamentul 32
Anexa I nota de subsol ****

****Descriptorul pentru al treilea ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European 
al Învăţământului Superior corespunde 
rezultatelor învăţării pentru nivelul 8 al 
CEC

****Descriptorul pentru al treilea ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European 
al Învăţământului Superior, convenit de 
miniştrii învăţământului superior cu 
ocazia reuniunii de la Bergen din mai 
2005 în cadrul Procesului de la Bologna, 
corespunde rezultatelor învăţării pentru 
nivelul 8 al CEC.
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Amendamentul 33
Anexa II titlu

Principii pentru asigurarea calităţii în 
educaţie şi formare

Principii comune pentru asigurarea calităţii 
în învăţământul superior, profesional şi 
tehnic, în contextul Cadrului european de 
calificări.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Now that the Union, having undergone repeated enlargements, is being exposed to the 
unremitting economic and social momentum of globalisation, the future development of 
European society will depend more and more on the key influences that mould the 
personality, such as education, research, innovation, and technology.

These policy areas must be regarded as prerequisites and the foundations for the evolution 
laid down in the Lisbon strategy with the aim of building a prosperous future for the Union as 
such, viewed as a body politic, and above all for its citizens, viewed as a social community.

The four factors are closely interconnected. The only way to achieve growth and employment 
in our future society will be through innovation and progress; and education and research will 
constitute the fund of creativity that will undoubtedly help to change the EU system for the 
better.

The concept of change for the better merely denotes the contribution to the Union’s 
international competitiveness, proceeding in every case according to the policy guidelines 
charted in the Lisbon strategy.

Cross-border mobility on the labour market within the Union should therefore be encouraged, 
and, to enable this to happen, the various national education systems need to be opened up 
more widely to mutual interpenetration.

In Bologna in1999 the Member States set themselves the goal of establishing a European 
Higher Education Area by 2010. The European Credit Transfer System (ECTS) thus came 
into being to enable learning outcomes to be recognised transnationally.

At the March 2002 Barcelona Summit the European Council decided to set up an equivalent 
system for vocational training, namely the European Credit Transfer System for Vocational 
Education and Training (ECVET).

The February 2004 joint Council and Commission progress report on the implementation of 
the Education and Training 2010 work programme signalled the determination to establish a 
European Qualifications Framework (EQF).

The European Council, moreover, in March 2005, reiterated the need to adopt an EQF no later 
than 2006.

At the end of September 2006 Parliament adopted a report on the creation of a European 
Qualifications Framework1. 

Having scrutinised the documents relating to the EQF, the rapporteur believes the 
Commission proposal1 to be well produced. The proposal was drawn up with the aid not only 

  
1 P6-TA-PROV(2006)0368 (Rapporteur: Thomas Mann).
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of the 32 European countries participating in the EQF project and hence involved in the 
Education and Training 2010 programme, but also of the social partners, sector and branch 
organisations, experts from the learning world, and non-governmental organisations. This 
consultation process has served to gather together all the requests, comments, and suggestions 
likely to make for the broadest possible consensus on the text.

The European Qualifications Framework has three main roles: first of all to link national and 
sectoral reference frameworks, secondly to enable educational and vocational training 
qualifications to be recognised, compared, and transferred, and finally to increase the 
transparency of procedures, the mutual interpenetration of national systems, and the mobility 
of learners.

The structure of the EQF is based on eight vertical levels, termed ‘reference levels’, defined in 
terms of three horizontal criteria, namely knowledge, skills, and competence, thus enabling 
individuals to be classified more accurately according to learning outcomes.

Essentially, the EQF will be called upon to act as a common reference point and as a 
translation device spanning the different qualifications systems and the levels that they 
encompass, both where general and higher education and where vocational education and 
training are concerned. Although it is to be applied voluntarily by the stakeholders involved, 
such as Member States, the social partners, and the sectors concerned, the arrangement will 
need proper commitment if it is to become a reality. Failing that it would be unthinkable for a 
project of this scope and importance to be abandoned to its fate, without the necessary support 
from national and sectoral stakeholders. 

Another point to note regarding the current preparatory work is the favourable comments on 
the European Qualifications Framework by the Economic and Social Committee2, which in its 
conclusions highlights and stresses the idea that implementation of the EQF will widen and 
facilitate access to the European labour market by virtue of recognition enabling 
qualifications obtained in one Member State to be used in another.

If the European Qualifications Framework is to succeed, it is absolutely essential for Member 
States and the social partners to work together during the implementation stage on a footing of 
mutual trust and for the EQF to yield practical benefits for end-users, be they citizens, 
workers and employers, or those involved in education and training. 

    
1 COM(2006)0479.
2 SOC/256 Lifelong learning.
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8.5.2007

AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ŞI ENERGIE

destinat Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire 
a Cadrului european de calificări pentru educaţie continuă
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Raportor pentru aviz: Pilar del Castillo Vera

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

The Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, which took place in 
Bergen in 2005, clearly agreed upon the need to establish an overarching framework for 
qualifications in order to attain greater clarity as to the worth of lifelong learning courses to 
the labour market. The European Qualifications Framework (EQF) for lifelong learning is 
expected to perform this function. 

The EQF is a product of the European Union's move to become a knowledge society well 
prepared for the challenges of globalisation. In such a society, citizens of each European 
Member State must adjust to meet the needs of a competitiveness-driven labour market. These 
new changes bring challenges which demand more innovative and flexible education that 
prepares Europeans to thrive in the modern labour market, a market in which learning is a 
prerequisite for all age groups and all levels of society.

As the transparency of qualifications increases across the EU and not just inside the individual 
Member State in which they were created and obtained, this will inevitably encourage a 
greater free movement of labour across the European Union and allow Member States to 
benefit better from the size of the European internal market. On a practical level, an increase 
of transparency in this area will enable employers to determine more rapidly whether a 
national from a different Member State might be better qualified for a particular job due to the 
lifelong learning courses s/he has followed.

The current proposal is especially timely, as a surge of new technologies and their availability 
to citizens has opened up the door to transformation in the education sector, offering new e-
learning opportunities. These services offer a much needed flexibility and a freedom for the 
user to determine his or her own learning path. Moreover, they offer the Member States, 
which should constantly aim to raise the standard of education programmes, the chance to 
promote and benefit from more innovative teaching methods and learning patterns. However, 
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in order to secure and enhance the success of these services and learning possibilities, their 
quality needs to be measured and their very existence needs to be communicated to European 
citizens through viable channels of information.

One area that needs urgent attention is that of social and labour market exclusion from the 
life-long learning process and the lagging behind of those without formal qualifications. 
Youths, adults, immigrants and manual labourers across Europe who have informally 
acquired skills that have never been officially recognised must be encouraged to engage in 
lifelong learning programmes, thus avoiding social and labour market exclusion of these 
groups and increasing their mobility across the European Union. If this does not happen, these 
groups risk to become even more marginalised as others engage in lifelong learning 
programmes and the qualifications gap widens. Such problems need to be tackled now and 
citizens need to be taught the value and importance of education from an early age.

Crucially, Member States need to commit to and act upon these proposals at the national, 
regional and local levels in order to ensure the success of this initiative. Coordination is of 
utmost importance, hence the proposed creation of national centres to link the national 
qualifications systems to the European Qualifications Framework and to disseminate 
information about progress in this area.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Secţiunea „Recomandă statelor membre” punctul 1

1. să utilizeze Cadrul european de calificări 
drept instrument de referinţă pentru a 
compara nivelurile de calificare ale 
diferitelor sisteme de calificări în cadrul unei 
perspective privind educaţia continuă;

1. să utilizeze Cadrul european de calificări 
drept instrument de referinţă pentru a 
compara nivelurile europene de calificare 
ale diferitelor sisteme de calificări în cadrul 
unei perspective privind educaţia continuă, 
în încercarea de a garanta recunoaşterea 
valorii acestora pe piaţa muncii şi de a 
reafirma importanţa educaţiei continue în 
întreaga Uniune Europeană;

  
1 Nepublicat încă în JO.
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Justification

In a Europe in which the nature of the labour market is changing and flexible approaches to 
learning are needed, Member States should use the EQF to raise the profile of lifelong 
learning programmes. Moreover, it is essential that the practical value of the qualifications is 
clarified for employers and students alike in order to facilitate greater movement across the 
European Union.

Amendamentul 2
Secţiunea „Recomandă statelor membre” punctul 1a (nou)

1a. să utilizeze CEC drept instrument de 
referinţă pentru a facilita validarea 
educaţiei din afara învăţământului oficial, 
în vederea asigurării accesului persoanelor 
calificate la o piaţă a muncii care are 
nevoie de calificările acestora şi a 
continuării educaţiei lor oficiale;

Justification

The EQF should provide the necessary means for persons lacking the advantages of formal 
education to acquire the qualifications appropriate to their skills and also to allow them to 
advance in their formal education.

Amendamentul 3
Secţiunea „Recomandă statelor membre” punctul 2a (nou)

2a. să se angajeze şi să acţioneze pe baza 
propunerilor privind calificările, abordate 
în diverse programe de educaţie continuă la 
nivel naţional şi regional, în vederea 
asigurării succesului CEC;

Justification

The success of this initiative depends upon the coordination achieved between the national, 
regional and local levels, as these latter two levels diffuse information relating to the EQF.

Amendamentul 4
Secţiunea „Recomandă statelor membre” punctul 4a (nou)

4a. să ridice standardul programelor lor de 
educaţie continuă prin promovarea unor 
metode de predare şi a unor programe de 
învăţare inovatoare;
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Justification

Lifelong learning programmes must strive to be innovativeand to promote innovative thought  
in order to meet the demands of the labour market.

Amendamentul 5
Secţiunea „Recomandă statelor membre” punctul 4b (nou)

4b. să încurajeze o mai largă şi mai bună 
utilizare a TIC în programele lor de 
educaţie continuă, axându-se, în special, pe 
diferenţele de cultură tehnologică între 
regiuni şi între sexe, pentru a elimina 
diferitele aspecte ale „decalajului digital”;

Justification

ICT could be an important means of empowerment if they help to widen and democratise 
educational opportunities: that is why it is necessary to reduce the potential inequalities 
stemming from the digital divide between both regions and the sexes. 

Amendamentul 6
Secţiunea „Recomandă statelor membre” punctul 4c (nou)

4c. să recunoască importanţa crescândă a 
serviciilor online, flexibilitatea oferită de 
acestea şi libertatea pe care o acordă 
utilizatorilor de a-şi alege propria calea de 
educare, precum şi necesitatea de a acorda 
prioritate stabilirii unor canale adecvate de 
informare care să permită cetăţenilor să 
obţină informaţii privind existenţa şi 
calitatea unor astfel de servicii;

Justification

The nature of the labour market is changing, requiring more flexible models of education. 
New learning paths have arisen in response to these changes, and these need to be publicised 
to encourage their uptake.

Amendamentul 7
Secţiunea „Recomandă statelor membre” punctul 4c (nou)

4d. să depună eforturi în vederea 
recunoaşterii oficiale a competenţelor 
dobândite în mod neoficial de către tinerii, 
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adulţii şi muncitorii din întreaga Europă şi 
care nu au fost niciodată acreditate şi în 
vederea încurajării acestora şi a 
persoanelor care nu dispun de competenţe 
şi calificări de bază, de a participa la 
programe de educaţie continuă, evitând 
astfel excluderea socială şi de pe piaţa 
muncii şi sporind mobilitatea acestora pe 
teritoriul Uniunii Europene;

Justification

Those who lack basic qualifications must be encouraged to re-enter the education system. 

Amendamentul 8
Secţiunea „Aprobă intenţia Comisiei de” punctul 1

1. a sprijini statele membre la executarea 
sarcinilor de mai sus şi organizaţiile 
sectoriale internaţionale la utilizarea 
nivelurilor şi principiilor de referinţă ale 
Cadrului european de calificări, astfel cum 
este prevăzut în prezenta recomandare, în 
special prin facilitarea cooperării şi testării şi 
prin dezvoltarea de material de sprijin şi de 
orientare;

1. a sprijini statele membre la executarea 
sarcinilor de mai sus şi organizaţiile 
sectoriale internaţionale la utilizarea 
nivelurilor şi principiilor de referinţă ale 
Cadrului european de calificări, astfel cum 
este prevăzut în prezenta recomandare, în 
special prin facilitarea cooperării şi testării,
prin schimbul de bune practici şi prin 
dezvoltarea de material de sprijin şi de 
orientare;

Justification

Exchange of good practice will enable ‘intelligence’ to be pooled with a view to consolidating 
the EQF more securely.

Amendamentul 9
Secţiunea „Aprobă intenţia Comisiei de” punctul 2

2. a stabili un grup consultativ pentru Cadrul 
european de calificări (care să includă 
reprezentanţi ai centrelor naţionale, parteneri 
sociali europeni şi alte părţi interesate, după 
caz) pentru monitorizarea, coordonarea şi 
asigurarea calităţii şi coerenţei globale a 
procesului de corelare a sistemelor de 
calificări cu Cadrul european de calificări;

2. a stabili un grup consultativ pentru CEC
(cu reprezentarea egală a sexelor şi care să 
includă
reprezentanţi ai centrelor naţionale, 
organizaţii comerciale, parteneri sociali 
europeni, organizaţii specializate în 
formarea privind aspectele legate de 
egalitatea între sexe şi alte părţi interesate, 
după caz) pentru îmbunătăţirea,
monitorizarea, coordonarea şi asigurarea 
calităţii şi coerenţei globale a procesului de 
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corelare a sistemelor de calificări cu CEC.

Justification

As lifelong learning programmes are primarily geared towards those who need to acquire 
skills or knowledge relevant to their line of work, it is crucial to consult business 
organisations in this process.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE (*)

destinat Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

referitor la propunerea de recomandare a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire 
a Cadrului european de calificări pentru educaţie continuă
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Raportor pentru aviz: Milan Gaľa (*)

(*) Cooperarea consolidată între comisii – articolul 47 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

A. BRIEF SUMMARY OF THE PROPOSAL

Lifelong learning has become a necessity in a Europe characterised by rapid economic and 
social change and ageing population. The need for a continuous development and recognition 
of citizens' knowledge, skills and competences is crucial for the EU's competitiveness and 
social cohesion.

The existing barriers hinder individual citizens from accessing education and training and 
from combining qualifications from different institutions. These make it difficult for them to 
pursue genuine lifelong learning and to move within the European labour market. 

The main purpose of the EQF is to act as a translation device and neutral reference point for 
comparing qualifications across different education and training systems and to strengthen co-
operation and mutual trust between the relevant stakeholders. This should increase 
transparency, facilitate the transfer and use of qualifications across different education and 
training systems and levels in national and international context.

The core element of the EQF is a set of 8 reference levels which will act as a common 
reference point for education and training authorities at national and sectoral level. These 
eight levels cover the entire span of qualifications from those achieved at the end of 
compulsory education and training to those awarded at the highest level of academic and 
professional and vocational education and training.

The primary users of the EQF will be bodies in charge of national and/or sectoral qualification 
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systems and frameworks. 

B. DRAFTSMAN´S  COMMENTS

The EQF should be a framework for cooperation and an instrument for strengthening mutual 
trust between national stakeholders and also international sectoral organisations involved in 
education and training. 

The draftsman would like to point to the fact that the successful implementation of the EQF 
requires that national education and training authorities and sectoral stakeholders commit to it 
on a voluntary basis. The objective of EQF will also be to develop stronger links between 
national qualifications systems. He agrees that the development of national QFs increases 
EQF´s potential for success.

The draftsman also believes that establishing the EQF should be built upon developments that 
have taken place and are already a feature of European education, including in particular the 
achievements agreed in the framework of the Bologna process.

In addition, the draftsman emphasizes the importance of mutual recognition of citizens’ 
knowledge, skills and competence that is crucial for EU's competitiveness and social cohesion 
as well as for mobility of individual citizens. 

He further underlines that the decision at national and sectoral level to use the EQF must be 
based on a commitment to quality assurance. Introducing systems for quality assurance at all 
relevant levels of education and training - and in relation to the cooperation process itself - is 
crucial for developing mutual trust. The Council Conclusions on Quality Assurance in 
Vocational Education and Training of May 2004, the Recommendation on further European 
cooperation in quality assurance in higher education of February 2006 and the standards and 
guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area represent the most 
important documents of reference in this context. 

Finally, he is convinced that particular attention should be paid to the impact of learning 
outcomes approach, including outcomes of the informal and non-formal education, as used in 
the EQF on classifications of knowledge, skills and competences.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi 
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 1

  
1 Nepublicat încă în JO.
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(1) Dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor 
şi competenţelor cetăţenilor este esenţială
pentru competitivitate şi coeziune socială în 
cadrul Comunităţii. Participarea la educaţia 
continuă şi utilizarea calificărilor ar trebui, 
prin urmare, promovate şi îmbunătăţite la 
nivel naţional şi comunitar.

(1) Dezvoltarea şi recunoaşterea
cunoştinţelor, aptitudinilor şi competenţelor 
cetăţenilor sunt esenţiale pentru 
competitivitate şi coeziune socială în cadrul 
Comunităţii. Accesul şi participarea la 
învăţarea continuă şi recunoaşterea şi 
utilizarea calificărilor ar trebui, prin urmare, 
promovate şi îmbunătăţite la nivel naţional şi 
comunitar.

Amendamentul 2
Considerentul 8

(8) Prezenta recomandare este compatibilă
cu cadrul prevăzut pentru Spaţiul European 
al Învăţământului Superior şi descriptorii de 
ciclu adoptaţi de miniştrii învăţământului 
superior reuniţi la Bergen în mai 2005. 

(8) Prezenta recomandare are la bază cadrul 
prevăzut pentru Spaţiul European al 
Învăţământului Superior şi descriptorii de 
ciclu conveniţi de miniştrii învăţământului 
superior din 45 de ţări europene cu ocazia 
reuniunii de la Bergen din mai 2005, în 
cadrul Procesului de la Bologna (Cadrul 
Bergen).

Justification

It is important to build upon developments that have taken place and are already a feature of 
European education.

Amendamentul 3
Considerentul 8a (nou)

(8a) Concluziile Consiliului privind 
asigurarea calităţii în educaţia şi formarea 
profesională din mai 20041, Recomandarea 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 15 februarie 2006 privind cooperarea 
europeană intensificată în domeniul 
asigurării calităţii în învăţământul 
superior2 şi Cadrul Bergen conţin principii 
comune privind asigurarea calităţii care ar 
trebui să constituie fundamentul aplicării 
Cadrului european de calificări.
1Doc. 9599/04.
2JO L 64, 4.3.2006, p. 60.
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Amendamentul 4
Recomandarea adresată statelor membre, punctul 2

2. să stabilească, până în 2009, 
corespondenţe între sistemul naţional de 
calificări şi Cadrul european de calificări, în 
special prin corelarea în mod transparent a 
nivelurilor proprii de calificare cu nivelurile 
stabilite în anexa I şi prin dezvoltarea unui 
cadru naţional de calificări conform, dacă 
este cazul, cu legislaţia şi practicile 
naţionale;

2. să stabilească, până în 2009, 
corespondenţe între sistemul naţional de 
calificări şi Cadrul european de calificări, în 
special prin corelarea în mod transparent a 
nivelurilor proprii de calificare cu nivelurile 
stabilite în anexa I şi prin dezvoltarea unui 
cadru naţional de calificări în conformitate 
cu legislaţia şi practicile naţionale;

Amendamentul 5
Recomandarea adresată statelor membre, punctul 4a (nou)

4a. să promoveze şi să aplice principiile de 
asigurare a calităţii în educaţie şi formare 
stabilite în anexa II atunci când stabilesc 
corespondenţe între calificările din 
sistemele de învăţământ superior şi de 
educaţie şi formare profesionale şi Cadrul 
european de calificări;

Amendamentul 6
Recomandarea adresată statelor membre, punctul 5 primul paragraf

5. să desemneze un centru naţional pentru 
sprijinirea şi coordonarea relaţiei dintre 
sistemul naţional de calificări şi Cadrul 
european de calificări.

5. să desemneze un centru naţional pentru 
sprijinirea şi coordonarea relaţiei dintre 
sistemul naţional de calificări şi Cadrul 
european de calificări, precum şi pentru 
furnizarea de informaţii persoanelor 
interesate şi pentru promovarea 
recunoaşterii calificărilor profesionale.

Justification

The aim is to highlight that the essential tasks of the centre should be to inform interested 
parties and promote the European Qualifications Framework. 

Amendamentul 7
Recomandarea adresată statelor membre, punctul 5 litera (c)

(c) să se asigure că metodologia utilizată (c) să pună la dispoziţie şi să disemineze o 
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pentru corelarea nivelurilor naţionale de 
calificări cu Cadrul european de calificări 
este transparentă şi că deciziile care rezultă 
sunt publicate;

metodologie transparentă, să facă posibilă 
compararea şi corelarea nivelurilor 
naţionale de calificări cu Cadrul european de 
calificări şi să publice informaţiile 
pertinente.

Justification

The centre must make available and disseminate a transparent methodology making it 
possible to compare and relate national qualifications levels to the European Qualifications 
Framework. 

Amendamentul 8
Recomandarea adresată statelor membre, punctul 5 litera (d)

(d) să ofere asistenţă părţilor interesate cu 
privire la legătura stabilită între calificările 
naţionale şi Cadrul european de calificări 
prin intermediul sistemului naţional de 
calificări;

(d) să asigure accesul la informaţii şi să 
ofere asistenţă părţilor interesate cu privire 
la legătura stabilită între calificările 
naţionale şi Cadrul european de calificări 
prin intermediul sistemului naţional de 
calificări;

Justification

One of the most important tasks of the centre should be to ensure that interested parties have 
access to information. 

Amendamentul 9
Recomandarea adresată statelor membre, punctul 6 litera (i)

(i) „competenţă” înseamnă capacitatea 
dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi 
capacităţi personale, sociale şi/sau 
metodologice în situaţii de lucru sau de 
studiu şi pentru dezvoltarea profesională 
şi/sau personală. În Cadrul european de 
calificări, competenţa este descrisă din 
punctul de vedere al responsabilităţii şi 
autonomiei.

(i) „competenţă” înseamnă capacitatea 
dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi 
capacităţi personale, sociale, interculturale
şi/sau metodologice în situaţii de lucru sau
de studiu şi pentru dezvoltarea profesională 
şi personală. În Cadrul european de 
calificări, competenţa este descrisă din 
punctul de vedere al responsabilităţii şi 
autonomiei.

Amendamentul 10
Anexa I, nota de subsol **

**Descriptorul pentru primul ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European al 
Învăţământului Superior corespunde 
rezultatelor învăţării pentru nivelul 6 al CEC 

**Descriptorul pentru primul ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European al 
Învăţământului Superior, convenit de 
miniştrii învăţământului superior cu ocazia 
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reuniunii de la Bergen din mai 2005 în 
cadrul Procesului de la Bologna, 
corespunde rezultatelor învăţării pentru 
nivelul 6 al CEC. 

Amendamentul 11
Anexa I, nota de subsol***

***Descriptorul pentru al doilea ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European al 
Învăţământului Superior corespunde 
rezultatelor învăţării pentru nivelul 7 al CEC 

***Descriptorul pentru al doilea ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European al 
Învăţământului Superior, convenit de 
miniştrii învăţământului superior cu ocazia 
reuniunii de la Bergen din mai 2005 în 
cadrul Procesului de la Bologna, 
corespunde rezultatelor învăţării pentru 
nivelul 7 al CEC.

Amendamentul 12
Anexa I, nota de subsol****

****Descriptorul pentru al treilea ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European al 
Învăţământului Superior corespunde 
rezultatelor învăţării pentru nivelul 8 al CEC

****Descriptorul pentru al treilea ciclu din 
Cadrul de calificări al Spaţiului European al 
Învăţământului Superior, convenit de 
miniştrii învăţământului superior cu ocazia 
reuniunii de la Bergen din mai 2005 în 
cadrul Procesului de la Bologna, 
corespunde rezultatelor învăţării pentru 
nivelul 8 al CEC.

Amendamentul 13
Anexa II titlu

Principii pentru asigurarea calităţii în 
educaţie şi formare

Principii comune pentru asigurarea calităţii 
în învăţământul superior, precum şi în 
educaţia şi formarea profesionale, în 
contextul Cadrului european de calificări
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ŞI EGALITATEA ÎNTRE SEXE

destinat Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

privind propunerea de recomandare a Parlamentului European şi Consiliului de stabilire a 
Cadrului european de calificări pentru educaţie continuă
(COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD))

Raportoare pentru aviz: Christa Prets

SHORT JUSTIFICATION

The current proposal for a Recommendation on the establishment of the European 
Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) is a technical instrument with the 
general objective of improving transparency of qualifications and, therefore, of helping 
Member States, individual citizens, employers and education and training providers to 
compare qualifications across the diverse EU education and training systems.  More 
specifically, this proposal has a two-fold aim. In order to facilitate mobility for learning and 
working and thereby contribute to the growth and employment, the EQF aims on the one hand 
to serve as a translation device for comparing qualifications. On the other hand, it will 
serve as a neutral reference point based on learning outcomes. The EQF covers different 
education and training systems encompassing general and adult education, vocational 
education and training, as well as higher education. Its core element is a set of eight reference 
levels describing what a learner knows, understands and is able to do — the so-called learning 
outcomes. 

The draftsperson mainstreams gender perspective to ensure that the EQF becomes a tool 
which helps the European education and training system to become more transparent, non-
discriminatory and equally accessible for women and men. Proposed amendments refer to the 
implementation of gender mainstreaming when defining and describing qualifications, to the 
gender-balanced representation of all national stakeholders involved, to the gathering of 
gender-based data as well as implementing gender equality in the framework of lifelong 
learning in general. 

AMENDAMENTELE

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru ocuparea 
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forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

(1) Dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţei cetăţenilor este esenţială pentru 
competitivitate şi coeziune socială în 
Comunitate. Participarea la educaţia 
continuă şi utilizarea calificărilor ar trebui, 
prin urmare, promovate şi îmbunătăţite la 
nivel naţional şi comunitar.

(1) Dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor şi 
competenţei cetăţenilor este esenţială pentru 
competitivitate şi coeziune socială în 
Comunitate. Accesul la şi participarea la 
educaţia continuă, utilizarea şi 
recunoaşterea calificărilor formale, non-
formale şi informale, precum şi calitatea 
muncii şi egalitatea între sexe ar trebui, prin 
urmare, promovate şi îmbunătăţite la nivel 
naţional şi comunitar.

Amendamentul 2

(2) Concluziile Consiliului European de la 
Lisabona din 2000 arată că o mai mare 
transparenţă a calificărilor ar trebui să fie 
una dintre principalele componente necesare 
pentru a adapta sistemele de educaţie şi 
formare din cadrul Comunităţii la cerinţele 
societăţii cunoaşterii. În plus, Consiliul 
European de la Barcelona din 2002 a făcut 
apel la o cooperare mai strânsă la nivel 
universitar şi la îmbunătăţirea transparenţei 
şi metodelor de recunoaştere în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale.

(2) Concluziile Consiliului European de la 
Lisabona din 2000 arată că o mai mare 
transparenţă a calificărilor ar trebui să fie 
una dintre principalele componente necesare 
pentru a adapta sistemele de educaţie şi 
formare din cadrul Comunităţii la cerinţele 
societăţii cunoaşterii şi la opţiunile 
personale ale femeilor şi bărbaţilor. În plus, 
Consiliul European de la Barcelona din 2002 
a făcut apel la o cooperare mai strânsă la 
nivel universitar şi la îmbunătăţirea 
transparenţei şi metodelor de recunoaştere în 
domeniul educaţiei şi formării profesionale

Amendamentul 3

(10) Obiectivul prezentei recomandări este (10) Obiectivul prezentei recomandări este 

  
1 JO C .., din 30.1.2007, p. ... 
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crearea unui cadru comun de referinţă care 
să servească drept instrument de transpunere 
între diferite sisteme şi niveluri de calificări, 
atât pentru învăţământul general şi superior, 
cât şi pentru învăţământul şi formarea 
profesionale. Acest lucru va îmbunătăţi 
transparenţa, comparabilitatea şi
transferabilitatea calificărilor cetăţenilor în 
diferite state membre. În plus, Cadrul 
european de calificări trebuie să permită 
organizaţiilor sectoriale internaţionale să-şi 
raporteze sistemele de calificări la un punct 
comun de referinţă, facilitând astfel plasarea 
acestor calificări în cadrul sistemelor 
naţionale de calificări. Prezenta recomandare 
contribuie, prin urmare, la realizarea 
obiectivelor mai vaste ale promovării 
învăţării continue şi ale creşterii mobilităţii 
lucrătorilor şi persoanelor care studiază.

crearea unui cadru comun de referinţă care 
să servească drept instrument de transpunere 
între diferite sisteme şi niveluri de calificări, 
atât pentru învăţământul general şi superior, 
cât şi pentru învăţământul şi formarea 
profesionale. Acest lucru va îmbunătăţi 
transparenţa, comparabilitatea, 
transferabilitatea şi va promova 
recunoaşterea calificărilor formale, non-
formale şi informale ale cetăţenilor în 
diferite state membre. În plus, Cadrul 
european de calificări trebuie să permită 
organizaţiilor sectoriale internaţionale să-şi 
raporteze sistemele de calificări la un punct 
comun de referinţă, facilitând astfel plasarea 
acestor calificări în cadrul sistemelor 
naţionale de calificări. Prezenta recomandare 
contribuie, prin urmare, la realizarea 
obiectivelor mai vaste ale promovării 
învăţării continue, ale creşterii mobilităţii 
lucrătorilor şi persoanelor care studiază şi 
ale îmbunătăţirii accesului pe piaţa forţei 
de muncă.

Amendamentul 4
Considerentul 10a (nou)

(10a) În cadrul recunoaşterii şi certificării 
calificărilor non-formale, ar trebui să se 
acorde o atenţie deosebită calificărilor 
obţinute de bărbaţi şi femei pe parcursul 
activităţilor de îngrijire şi de asistenţă 
educativă acordate copiilor sau persoanelor 
aflate în întreţinere. 

Amendamentul 5
Considerentul 10b (nou)

(10b) Punerea în aplicare a prezentei 
recomandări ar trebui însoţită de o 
adaptare flexibilă a structurilor şi 
posibilităţilor de educaţie şi formare 
profesională.

Amendamentul 6
Considerentul 11a (nou)
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(11a) Egalitatea între bărbaţi şi femei ar 
trebui integrată în toate măsurile şi 
acţiunile privind elaborarea, punerea în 
aplicare şi evaluarea prezentei 
recomandări.

Amendamentul 7 

4. să adopte o abordare bazată pe rezultatele 
învăţării pentru definirea şi descrierea 
calificărilor şi să promoveze validarea 
învăţării non-formale şi informale, în 
conformitate cu principiile europene 
convenite în concluziile Consiliului din 28 
mai 2004;

4. să adopte o abordare bazată pe rezultatele 
învăţării şi ale integrării dimensiunii de gen 
pentru definirea şi descrierea calificărilor şi 
să promoveze validarea învăţării non-
formale şi informale, în conformitate cu 
principiile europene convenite în concluziile 
Consiliului din 28 mai 2004;

Amendamentul 8

(e) să asigure participarea tuturor părţilor 
naţionale interesate, inclusiv, în conformitate 
cu legislaţia şi practicile naţionale, 
instituţiile de învăţământ superior şi 
instituţiile de învăţământ şi formare 
profesionale, parteneri sociali, sectoare şi 
experţi în materie de comparaţie şi utilizare a 
calificărilor la nivel european;

(e) să asigure participarea, vizând în acelaşi 
timp o reprezentare echilibrată a bărbaţilor 
şi femeilor, tuturor părţilor naţionale 
interesate, inclusiv, în conformitate cu 
legislaţia şi practicile naţionale, instituţiile 
de învăţământ superior şi instituţiile de 
învăţământ şi formare profesionale, parteneri 
sociali, sectoare şi experţi în materie de 
comparaţie şi utilizare a calificărilor la nivel 
european;

Amendamentul 9

(c)„cadru naţional de calificări” înseamnă un 
instrument pentru clasificarea calificărilor în 
conformitate cu un set de criterii care 
corespund unor niveluri specifice de 
educaţie. Scopul este integrarea şi 
coordonarea subsistemelor naţionale de 
calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, 

(c)„cadru naţional de calificări” înseamnă un 
instrument pentru clasificarea calificărilor în 
conformitate cu un set de criterii care 
corespund unor niveluri specifice de 
educaţie. Scopul este integrarea şi 
coordonarea subsistemelor naţionale de 
calificări, asigurarea nediscriminării şi 
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accesului, progresului şi calităţii calificărilor 
în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă;

îmbunătăţirea transparenţei, accesului, 
progresului şi calităţii calificărilor în raport 
cu piaţa muncii şi societatea civilă;

Amendamentul 10

3. a supraveghea măsurile luate ca urmare a 
prezentei recomandări şi de a prezenta un 
raport Parlamentului European şi 
Consiliului, la cinci ani de la adoptare, cu 
privire la experienţa acumulată şi 
implicaţiile pentru viitor, inclusiv, dacă este 
cazul, o posibilă revizuire a acestei 
recomandări. 

3. a supraveghea măsurile luate ca urmare a 
prezentei recomandări , a aduna separat 
informaţii în funcţie de vârstă şi gen şi de a 
prezenta un raport Parlamentului European 
şi Consiliului, la cinci ani de la adoptare, cu 
privire la experienţa acumulată şi 
implicaţiile pentru viitor, inclusiv, dacă este 
cazul, o posibilă revizuire a acestei 
recomandări. 
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