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16.5.2017 B8-0298/1 

Pakeitimas 1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

A. kadangi įgūdžių pripažinimas, 

supratimas ir įvertinimas apima ne tik tai, 

ko siekia darbo rinka; kadangi įgūdžius 

turintiems asmenims ir darbuotojų 

ieškantiems darbdaviams būtų naudinga 

EKS, kurią naudojant galima nustatyti ir 

suderinti įgūdžius ir tokiu būdu teikti 

socialinę ir ekonominę naudą; kadangi 

būtina padėti asmenims įgyti ir tobulinti 

gebėjimus ir įgūdžius visą gyvenimą; 

A. kadangi ES visiškai nesugebėjo 

įveikti nedarbo krizės, nes, 2017 m. kovo 

mėn. duomenimis, 19,716 mln. ES piliečių 

(15,515 mln. euro zonoje) vis dar buvo 

bedarbiai; kadangi viena iš pagrindinių 

nedarbo priežasčių buvo ES įvairių sričių 

politika ir sprendimai, dėl kurių prastėja 

padėtis kiekvienoje valstybėje narėje; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Pakeitimas 2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

B. kadangi geresnis kvalifikacijų 

palyginamumas padidina visų darbuotojų 

migrantų įsidarbinimo ir profesinio 

tobulėjimo galimybes; 

B. kadangi dėl bendrosios rinkos ir 

Europos judumo politikos, įskaitant 
Darbuotojų komandiravimo direktyvą, 

atsirado tokie reiškiniai kaip socialinis 

dempingas ir darbo jėgos pirkimas, 

sudarydami sąlygas ūkio subjektams, 

kurie to nori, nesilaikyti esamų socialinių 

taisyklių arba jas apeiti, kad įgytų 

konkurencinį pranašumą, pasinaudojant 

esamais darbo užmokesčio ir socialinių 

mokesčių skirtumais valstybėse narėse; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Pakeitimas 3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

D konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

D. kadangi, atsižvelgiant į naujus 

uždavinius, susijusius su visuomenės ir 

technologiniais bei demografiniais 

pokyčiais, tolesnis EKS rengimas gali 

skatinti mokymąsi visą gyvenimą remiant 

tiek lygias galimybes, tiek teisingumą 

švietimo srityje ir geriau susiejant 

švietimo ir mokymo sistemas; kadangi 

švietimas ir mokymas turėtų padėti 

žmonėms prisitaikyti prie bet kokių 

aplinkybių, su kuriomis jiems tenka 

susidurti, t. y. kvalifikacijos kėlimas ir jų 

lavinimas turėtų būti vykdomi taikant 

holistinį požiūrį, kad jie įgytų kritinį 

mąstymą, taptų savimi pasitikintys ir 

nepriklausomi ir įgytų XXI amžiui 

reikalingų įgūdžių; 

D. kadangi dėl augančios tendencijos 

naudotis neteisėta migracija iš šalių, 

kuriose mažas darbo užmokestis, fiktyviu 

savarankišku darbu, veiklos ranga ir 

subranga daugėja mažų garantijų darbo 

vietų, auga nedarbas ir prastėja bendras 

darbuotojų apsaugos lygis; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Pakeitimas 4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi vienas iš EKS tikslų yra 

suteikti geresnes švietimo sistemų 

palyginimo galimybes ir kartu paskatinti 

pokyčius ir reformas nacionaliniu ir 

sektorių lygmenimis, siekiant strategijos 

„Europa 2020“ ir programos „ET 2020“ 

tikslų; 

F. kadangi, norint užtikrinti geresnį 

darbo pasiūlos ir paklausos derinimą ir 

padėti piliečiams įgyti naujų įgūdžių ir 

tobulinti turimus įgūdžius visą gyvenimą, 

būtina gerai suprasti ir įvertinti turimus 

gebėjimus, įgūdžius ir kvalifikacijas ir 

tuos, kurių trūksta nacionalinėse darbo 

rinkose; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Pakeitimas 5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

G konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

G. kadangi dėl nepakankamų 

valstybių narių užmojų ir nepaisant iki 

šiol atliktų veiksmų trūksta kvalifikacijų 

skaidrumo ir pripažįstama tik maža dalis 

užsienio kvalifikacijų; kadangi reikia 

pritaikyti EKS, kad kvalifikacijos būtų 

skaidresnės ir lengviau palyginamos; 

G. kadangi darbuotojams reikalingos 

tinkamos nacionalinės profesinio mokymo 
ir tęstinio kvalifikacijos kėlimo, taip pat ir 

techninio perkvalifikavimo strategijos, 

kurios leistų jiems tobulinti gebėjimus, 

kad jie atitiktų nacionalinių darbo rinkų 

paklausą;  kadangi šios strategijos turi 

būti įgyvendinamos nacionaliniu lygiu 

siekiant patenkinti konkrečius kiekvienos 

valstybės narės piliečių poreikius; 

kadangi valstybės narės turėtų parengti 

dvišalius susitarimus dėl abipusio 

diplomų, mokymų, įgūdžių, gebėjimų ir 

kvalifikacijų pripažinimo; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/6 

Pakeitimas 6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

H konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

H. kadangi EKS turėtų veikti kaip 

metasistema naudotojams ir palengvinti 

bendradarbiavimą tarp valstybių narių 

valdžios institucijų, socialinių partnerių, 

švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų, 

profesinių sąjungų, pilietinės visuomenės 
ir kitų suinteresuotųjų subjektų 

tarptautiniu lygmeniu; 

H. kadangi pernelyg daug darbo vietų 

lieka laisvų, nes neatitinka pareiškėjų 

įgūdžiai ir nacionalinių darbo rinkų 

paklausa; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

16.5.2017 B8-0298/7 

Pakeitimas 7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

I konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

I. kadangi tik Nyderlandų ir Švedijos 

nacionalinėse kvalifikacijų sandarose 
(NKS) taikomos specialios neformaliųjų 

kvalifikacijų įtraukimo procedūros; 

kadangi nė vienos valstybės narės NKS 

nėra nustatyta specialių savišvietos 

procedūrų; 

I. kadangi pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo (SESV) 6 

straipsnį mokymo ir švietimo sistemos 

priklauso išimtinei valstybių narių 

kompetencijai;  kadangi tik tiksliniai šalių 

mainai ir bendradarbiavimas leis 

tinkamai pripažinti ir įvertinti įgūdžius, 

gebėjimus ir kvalifikacijas; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Pakeitimas 8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi valstybės narės turėtų, 

laikydamosi EKS, kuo greičiau, bet ne 

vėliau kaip 2018 m. įdiegti neformaliojo 

mokymosi ir savišvietos rezultatų, 

įskaitant vykdant savanorišką veiklą 

įgytus ir su NKS susijusius įgūdžius, 

patvirtinimo priemones;  

J. kadangi tik valstybės narės, 

siekdamos būti artimesnės savo piliečiams 

ir legitimumo, gali suprasti ir spręsti 

švietimo ir užimtumo problemas, nes 

skiriasi kiekvienos šalies socialinės ir 

ekonominės sąlygos; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Pakeitimas 9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. atsižvelgia į Komisijos iniciatyvą 

persvarstyti EKS ir toliau remti Europos 
švietimo ir mokymo sistemų 

modernizavimą, vis dar paisant valstybių 

narių kompetencijos ir užtikrinant, kad 

būtų išsaugoti saviti valstybių narių 

švietimo sistemų bruožai; 

1. primena, kad nacionalinių 

švietimo ir mokymo sistemų 

modernizavimas priklauso valstybių narių 

kompetencijai; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Pakeitimas 10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

4 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. pažymi, kad viena iš EKS užduočių 

yra padidinti valstybėse narėse įgytų 

kvalifikacijų palyginamumą kartu 

išsaugant specifinius nacionalinių 

švietimo sistemų bruožus; 

4. pabrėžia, kad vien tik 

tarpvalstybinis judumas negali išspręsti 

nedarbo problemos ES, ypač jaunimo 

nedarbo, ir turi būti papildytas 

nacionalinėmis investicijomis, stažuotojų 

statuso įvertinimu iš naujo ir profesiniu 

mokymu; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Pakeitimas 11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

5 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

5. pabrėžia, kad Sąjunga turėtų 

sudaryti sąlygas, kad, nepaisant amžiaus 

ar statuso, kiekvieno žinios ir įgūdžiai, 

įskaitant gautus atliekant savanorišką 

darbą, būtų geriau matomi ir geriau 

vertinami bei pripažįstami aiškiu ir 

prieinamu būdu, ypač tarpvalstybinėse 

vietovėse, nesvarbu, kur ar kaip tos žinios 

ir įgūdžiai buvo įgyti; pabrėžia, kad 

valstybės narės turi dėti daugiau 

pastangų, kad kvalifikacijų ir diplomų 

pripažinimas vyktų sparčiau ir būtų 

veiksmingesnis ir kad jis būtų susietas su 

atitinkamo lygmens EKS; 

5. primena, kad tarpvalstybinis 

profesinis judumas turi būti savanoriškas, 

o ne priverstinis ir turi geriau atitikti 

valstybių narių darbo rinkų paklausos ir 

pasiūlos reikalavimus; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Pakeitimas 12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

6. primena, jog reikia akcentuoti 

EKS įgyvendinimą siekiant pagerinti šios 

sandaros kokybę ir potencialą; 

6. pabrėžia, kad kiekvienos valstybės 

narės švietimo, darbo vietų ir paslaugų 

kokybės standartai niekada neturėtų būti 

aukojami žinių, įgūdžių, laipsnių ir 

kvalifikacijos tarpusavio pripažinimui, 

ypač, kai tai susiję su užsienio 

darbuotojais; pabrėžia, kad kiekviena 

valstybė narė atsako už savo minimaliojo 

darbo užmokesčio lygio nustatymą; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Pakeitimas 13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. rekomenduoja suteikti daugiau 

lankstumo atnaujinant savo nacionalines 

sistemas pagal EKS; 

7. ragina visose valstybėse narėse, 

ypač tarpvalstybiniuose regionuose, remti 

ir skleisti nacionalinius neformaliais arba 

savišvietos būdais pasiektų rezultatų 

vertinimo metodus ir sistemas; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Pakeitimas 14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

ENF frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0298/2017 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. primena, kad viena iš pagrindinių 

EKS užduočių yra skatinti kvalifikacijų 

perkėlimą bei sudaryti jam sąlygas ir 

pripažinti tiek formalų, tiek neformalų 

mokymąsi tarp įvairių švietimo ir mokymo 

sistemų, siekiant sudaryti sąlygas 

tarpvalstybiniam judumui profesiniam ir 

mokymosi tikslais, kad būtų galima spręsti 

Europos darbo rinkos neatitikimo 

problemą ir geriau patenkinti piliečių 

asmeninius ir plačiosios visuomenės 

poreikius; 

8. primygtinai reikalauja, kad tuo 

atveju, jeigu būtų įsteigta ES sandara, ji 

neturėtų būti privaloma jokiai valstybei 

narei; mano, kad tokia priemonė kaip 

EKS turėtų būti įgyvendinama 

savanorišku pagrindu, siekiant sudaryti 

sąlygas ja naudotis tik to norinčioms 

valstybėms narėms; 

Or. en 

 


