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16.5.2017 B8-0298/1 

Pozměňovací návrh  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že řádné, 

uznání, pochopení a zhodnocení 

dovedností přesahuje oblast toho, co 

vyžaduje trh práce; vzhledem k tomu, že 

nabízené dovednosti a ty, které jsou 

potřeba na trhu práce, mají prospěch z 

evropského rámce kvalifikací, který může 

tyto dovednosti rozpoznat a najít pro ně 

uplatnění, a tím poskytovat sociální a 

hospodářské výhody; vzhledem k tomu, že 

je zásadní pomoci jednotlivcům k tomu, 

aby v průběhu svého života získávali a 

doplňovali své schopnosti a dovednosti; 

A. vzhledem k tomu, že EU naprosto 

selhala při řešení krize nezaměstnanosti, 

protože ještě v březnu 2017 bylo 19,716 

milionu evropských občanů (z toho 15,515 

milionu v eurozóně) stále bez práce; 

vzhledem k tomu, že politiky a rozhodnutí 

EU byly jednou z hlavních příčin 

nezaměstnanosti a v každém členském 

státě situaci zhoršily; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Pozměňovací návrh  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že větší 

srovnatelnost kvalifikací zvyšuje možnost 

zaměstnání a profesního růstu pro 

všechny migrující pracovníky; 

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh 

a evropská politika mobility, včetně 

směrnice o vysílání pracovníků, vedly k 

sociálnímu dumpingu a najímání levnější 

pracovní síly (tzv. labour shopping), které 

hospodářským subjektům, jež nechtějí 

dodržovat platné sociální předpisy nebo je 

chtějí obcházet, umožňují získat 

konkurenční výhody zneužíváním 

stávajících rozdílů mezi členskými státy 

v platech a sociálních odvodech; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Pozměňovací návrh  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že pokud se 

vezmou v úvahu nové výzvy spojené se 

společností a s technologickými a 

demografickými změnami, další rozvoj 

evropského rámce kvalifikací může 

podpořit celoživotní učení jak pro podporu 

rovných příležitostí a spravedlnosti ve 

vzdělávání, tak pro lepší prostupnost mezi 

systémy vzdělávání a odborné přípravy; 

vzhledem k tomu, že vzdělávání a odborná 

příprava by měly lidem pomoci přizpůsobit 

se okolnostem, kterým mohou čelit, 

prostřednictvím zvyšování kvalifikace a 

vzdělávání občanů uceleným způsobem, 

tak aby se stali kritickými, sebevědomými 

a nezávislými, a zároveň prostřednictvím 

získávání dovedností, které jsou ve 

21. století nutné; 

D. vzhledem k tomu, že sílící tendence 

k využívání nezákonného přistěhovalectví 

ze zemí s nízkými platy, falešné 

samostatné výdělečné činnosti, externího 

zajišťování služeb a subdodávek vede 

k růstu počtu nejistých pracovních míst 

a nezaměstnanosti a ke zhoršování celkové 

úrovně ochrany pracovníků; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Pozměňovací návrh  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že cílem 

evropského rámce kvalifikací je usnadnit 

srovnávání mezi vzdělávacími systémy a 

tím podnítit změny a reformy na 

vnitrostátní a odvětvové úrovni, což v 

konečném důsledku umožní dosáhnout 

cílů strategie Evropa 2020 a rámce 

ET2020; 

F. vzhledem k tomu, že řádné 

pochopení a uznávání nabízených 

profesionálních kompetencí, dovedností a 
kvalifikací i těch, které na vnitrostátních 

trzích práce chybí, má zásadní význam pro 

lepší sladění nabídky a poptávky a pro 

podporu občanů k tomu, aby po celý život 

získávali nové a osvěžovali si nabyté 

dovednosti; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Pozměňovací návrh  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že kvůli 

nedostatečným ambicím členských států a 

navzdory dosavadní míře zapojení je i 

nadále transparentnost související s 

kvalifikacemi nedostatečná a míra 

uznávání zahraničních kvalifikací nízká, , 

a vzhledem k tomu, že je potřeba posílit 

evropský rámec kvalifikací tak, aby byly 

kvalifikace ještě transparentnější a bylo 

možné je srovnat; 

G. vzhledem k tomu, že pracovníci 

potřebují adekvátní vnitrostátní strategii 

pro profesní a další odborné vzdělávání 

a odborná přeškolování, díky nimž si 

zlepší svou odbornou způsobilost tak, aby 

odpovídala poptávce na vnitrostátních 

trzích práce; vzhledem k tomu, že tyto 

strategie je nutné provádět na vnitrostátní 

úrovni, aby vyhovovaly zvláštním 

potřebám občanů v každém členském 

státě; vzhledem k tomu, že by členské státy 

měly uzavírat dvoustranné dohody 

o vzájemném uznávání diplomů 

a osvědčení o odborné přípravě, 

dovednostech, odborné způsobilosti 

a kvalifikacích; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Pozměňovací návrh  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění H 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

H. vzhledem k tomu, že evropský 

rámec kvalifikací by měl poskytnout 

zastřešující rámec pro uživatele a 

usnadnit spolupráci mezi orgány 

členských států, sociálními partnery, 

poskytovateli vzdělávání a odborné 

přípravy, odbory, občanskou společností a 

dalšími zúčastněnými stranami na 

mezinárodní úrovni; 

H. vzhledem k tomu, že příliš mnoho 

pracovních míst zůstává neobsazeno kvůli 

nepoměru mezi dovednostmi uchazečů 

o práci a poptávkou na vnitrostátních 

trzích práce; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Pozměňovací návrh  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že pouze v 

Nizozemsku a ve Švédsku zavedli v rámci 

svých národních rámců kvalifikací 

konkrétní postupy pro zařazení 

neformálních kvalifikací a žádný členský 

stát nemá v rámci svého národního rámce 

kvalifikací konkrétní postupy pro 

informální učení; 

I. vzhledem k tomu, že vzdělávací 

systémy a systémy odborné přípravy 

spadají podle článku 6 Smlouvy 

o fungování Evropské unie do výlučné 

pravomoci členských států; vzhledem 

k tomu, že pouze cílená výměna a 

spolupráce mezi zeměmi umožní náležitě 

uznávat a posuzovat dovednosti, odbornou 

způsobilost a kvalifikace; 

Or. en
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16.5.2017 B8-0298/8 

Pozměňovací návrh  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění J 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že členské státy 

by co nejdříve, nejpozději však do roku 

2018, měly v souladu s evropským 

rámcem kvalifikací zavést opatření 

týkající se uznávání neformálního a 

informálního učení, včetně dovedností 

získaných během dobrovolnické činnosti, 

provázaná s národními rámci kvalifikací;  

J. vzhledem k tomu, že pouze členské 

státy, z důvodu blízkosti ke svým občanům 

a legitimity, jsou schopny porozumět 

výzvám v oblasti vzdělávání a reagovat na 

ně, neboť sociálně-ekonomické podmínky 

každé země jsou odlišné; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Pozměňovací návrh  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. uznává iniciativu Komise revidovat 

evropský rámec kvalifikací a dále 

podporovat modernizaci evropských 
systémů vzdělávání a odborné přípravy a 

současně respektovat vnitrostátní 

pravomoci a zaručit, že charakteristické 

rysy vzdělávacích systémů členských států 

budou zabezpečeny; 

1. připomíná, že modernizace 

vnitrostátních systémů vzdělávání a 

odborné přípravy spadá do pravomoci 

členských států; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Pozměňovací návrh  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. konstatuje, že úlohou evropského 

rámce kvalifikací je zvýšit srovnatelnost 

kvalifikací dosažených v členských státech 

při současném zachování 

charakteristických rysů vnitrostátních 

systémů vzdělávání; 

4. zdůrazňuje skutečnost, že 

nadnárodní mobilita sama o sobě nemůže 

vyřešit problém nezaměstnanosti v EU, 

zejména nezaměstnanosti mládeže, a musí 

být doprovázena vnitrostátními 

investicemi a přehodnocením statusu 

„učně“ a odborného vzdělávání; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Pozměňovací návrh  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje, že Unie by měla 

umožnit, aby byly každému bez ohledu na 

věk a postavení uznány jeho dovednosti a 

kompetence včetně těch z dobrovolné 

činnosti, a aby byly zviditelněny, uznávány 

a oceňovány bez ohledu na to, kde nebo 

jak je získal, a to jasným a přístupným 

způsobem, zejména v příhraničních 

regionech; zdůrazňuje potřebu většího 

úsilí členských států o rychlejší a účinnější 

uznávání kvalifikací a odkazování na 

příslušnou úroveň evropského rámce 

kvalifikací; 

5. připomíná, že nadnárodní profesní 

mobilita musí být dobrovolná a nikoli 

nucená a musí lépe reagovat na 

požadavky poptávky a nabídky pracovních 

trhů členských států; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Pozměňovací návrh  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. připomíná, že je nutné klást důraz 

na provádění evropského rámce 

kvalifikací s cílem zvýšit kvalitu a 

potenciál tohoto nástroje; 

6. zdůrazňuje, že standardy kvality 

vzdělávání, pracovních míst a služeb 

každého členského státu by nikdy neměly 

být obětovány pro vzájemné uznávání 

kompetencí, dovedností, titulů a 

kvalifikací, zejména pokud jde o 

pracovníky z třetích zemí; zdůrazňuje, že 

každý členský stát nese odpovědnost za 

stanovení výše minimální mzdy; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Pozměňovací návrh  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. doporučuje větší pružnost, pokud 

jde o zachování aktuálních odkazů v 

národních rámcích na evropský rámec 

kvalifikací; 

7. vyzývá k podpoře a propagaci 

vnitrostátních metod a systémů 

posuzování výsledků dosažených 

neformálními a informálními učebními 

metodami ve všech členských státech, 

zejména v přeshraničních regionech;  

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Pozměňovací návrh  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0298/2017 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

o Evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. připomíná, že jedním z hlavních 

úkolů evropského rámce kvalifikací je 

usnadňovat a podporovat převádění 

kvalifikací a ověřovat formální a 

neformální vzdělávání a odbornou 

přípravu mezi jednotlivými systémy 

vzdělávání a odborné přípravy tak, aby 

byla umožněna nadnárodní profesní 

mobilita a mobilita ve vzdělávání, a řešit 

nesourodost evropského pracovního trhu, 

aby bylo lépe vyhověno osobním potřebám 

občanů a celé společnosti; 

8. trvá na tom, že v případě, že bude 

vytvořen rámec EU, nebude závazný pro 

žádný členský stát; domnívá se, že nástroj, 

jakým je evropský rámec kvalifikací, by 

měl být prováděn na dobrovolném 

základě, aby se ho mohly účastnit pouze 

členské státy, které tak chtějí učinit; 

Or. en 

 

 

 


