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16.5.2017 B8-0298/1 

Emenda  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi rikonoxximent, komprensjoni 

u evalwazzjoni xierqa tal-ħiliet jestendu lil 

hinn mill-oqsma ta' dak li qed jitfittex mis-

suq tax-xogħol; billi l-ħiliet li huma 

disponibbli kif ukoll dawk li hemm 

domanda għalihom fis-suq tax-xogħol 

jibbenefikaw minn QEK li jista' jidentifika 

u jqabbel dawk il-ħiliet u b'hekk jinħolqu 

benefiċċji soċjali u ekonomiċi; billi huwa 

fundamentali li tingħata għajnuna lill-

individwi sabiex dawn jiksbu u jaġġornaw 

il-kompetenzi u l-ħiliet tul ħajjithom 

kollha; 

A. billi l-UE naqset kompletament 

milli tindirizza l-kriżi tal-qgħad, għax 

19.716 miljun ċittadin Ewropew (15.515 

miljun fiż-żona tal-ewro) kienu għadhom 

qiegħda f'Marzu 2017; billi l-politiki u d-

deċiżjonijiet tal-UE kienu waħda mill-

kawżi prinċipali tal-qgħad, u jaggravaw is-

sitwazzjoni f'kull Stat Membru; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Emenda  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa B 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

B. billi komparabbiltà akbar tal-

kwalifiki żżid il-possibbiltà ta' impjieg u ta' 

tkabbir professjonali għall-ħaddiema 

migranti kollha; 

B. billi s-suq uniku u l-politika 

Ewropea dwar il-mobbiltà, li tinkludi d-

Direttiva dwar l-istazzjonar ta' ħaddiema, 

wasslu għall-fenomeni tad-dumping 

soċjali u tal-"labour shopping", li 

jippermettu lill-atturi tal-ekonomija li 

jixtiequ jevitaw jew jaħarbu r-regoli 

soċjali eżistenti bl-għan li jiksbu vantaġġi 

kompetittivi li jagħmlu dan, billi jabbużaw 

mid-differenzi eżistenti bejn l-Istati 

Membri f'dak li għandu x'jaqsam ma' 

salarji u taxxi soċjali; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Emenda  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi, meta jitqiesu l-isfidi ġodda li 

tippreżenta s-soċjetà u t-tibdil teknoloġiku 

u demografiku, il-QEK, permezz tal-

proċess tal-iżvilupp ulterjuri tiegħu, jista' 

jgħin fit-tagħlim tul il-ħajja kemm f'termini 

ta' appoġġ għal opportunitajiet indaqs u 

ġustizzja edukattiva kif ukoll f'termini ta' 

titjib tal-permeabbiltà bejn is-sistemi 

edukattivi u tat-taħriġ; billi jenħtieġ li l-

edukazzjoni u t-taħriġ jgħinu lin-nies 

jadattaw ruħhom għal kwalunkwe 

ċirkustanza li jistgħu jiltaqgħu magħha 

billi jaġġornaw il-ħiliet tagħhom u 

jedukawhom b'mod olistiku sabiex isiru 

aktar kritiċi, kunfidenti u indipendenti, kif 

ukoll sabiex jakkwistaw il-ħiliet meħtieġa 

għas-seklu 21; 

D. billi t-tendenza dejjem tikber li 

tintgħażel l-alternattiva ta' immigrazzjoni 

irregolari minn pajjiżi b'pagi baxxi, xogħol 

indipendenti falz, esternalizzazzjoni u 

sottokuntrattar twassal għal żieda fl-għadd 

ta' impjiegi prekarji, qgħad, u tnaqqis fil-

livell ġenerali ta' protezzjoni għall-

ħaddiema; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Emenda  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa F 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

F. billi waħda mill-miri tal-QEK hija 

li jiffaċilita t-tqabbil bejn is-sistemi 

edukattivi u b'hekk jagħti spinta għal 

bidla u riformi fil-livelli nazzjonali u 

settorjali, bil-ħsieb li jintlaħqu l-objettivi 

tal-istrateġija Ewropa 2020 u tal-

qafas ET 2020; 

F. billi għarfien u apprezzament tajba 

tal-kompetenzi, il-ħiliet u l-kwalifiki 

disponibbli, u ta' dawk li huma nieqsa fis-

swieq tax-xogħol nazzjonali, huwa 

fundamentali sabiex jiġi żgurat tqabbil 

aħjar bejn il-provvista ta' ħaddiema u d-

domanda għalihom, u sabiex iċ-ċittadini 

jkunu megħjuna jiksbu ħiliet ġodda u 

jaġġornaw ħiliet eżistenti tul ħajjithom 

kollha; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Emenda  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa G 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

G. billi minħabba n-nuqqas ta' 

ambizzjoni min-naħa tal-Istati Membri, u 

minkejja l-impenn li ntwera s'issa, għad 

baqa' nuqqas ta' trasparenza fil-kwalifiki u 

rata baxxa ta' rikonoxximent ta' kwalifiki 

barranin; billi l-QEK hemm bżonn isirulu 

aġġustamenti sabiex il-kwalifiki jsiru aktar 

u aktar trasparenti u komparabbli; 

G. billi l-ħaddiema jeħtieġu strateġija 

nazzjonali adegwata għat-taħriġ 

vokazzjonali u t-taħriġ professjonali 

kontinwu, kif ukoll taħriġ mill-ġdid 

tekniku, li setippermettilhom itejbu l-

kompetenzi tagħhom biex jissodisfaw id-

domandi tas-swieq tax-xogħol nazzjonali; 

billi dawn l-istrateġiji jridu jiġu 

implimentati fuq bażi nazzjonali sabiex 

jintlaħqu l-ħtiġiet speċifiċi taċ-ċittadini ta' 

kull Stat Membru; billi għandhom jiġu 

żviluppati ftehimiet bilaterali bejn l-Istati 

Membri dwar ir-rikonoxximent reċiproku 

ta' diplomi, taħriġ, ħiliet, kompetenzi u 

kwalifiki; 

Or. en 
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16.5.2017 /6 

Emenda  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa H 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

H. billi jenħtieġ li l-QEK jipprovdi 

metaqafas għall-utenti u jiffaċilita l-

kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-Istati 

Membri, is-sħab soċjali, il-fornituri tal-

edukazzjoni u t-taħriġ, it-trejdjunjins, is-

soċjetà ċivili, u partijiet ikkonċernati oħra 

fil-livell internazzjonali; 

H. billi ħafna impjiegi jibqgħu battala 

minħabba diskrepanzi bejn il-ħiliet tal-

applikanti u d-domandi tas-swieq tax-

xogħol nazzjonali; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Emenda  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa I 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi n-Netherlands u l-Iżvezja biss 

għandhom proċeduri speċifiċi fl-oqsfa 

nazzjonali tal-kwalifiki tagħhom għall-

inklużjoni ta' kwalifiki mhux formali; billi 

l-ebda Stat Membru m'għandu proċeduri 

speċifiċi għat-tagħlim informali fil-Qafas 

Nazzjonali tal-Kwalifiki (QNK) tiegħu; 

I. billi s-sistemi tat-taħriġ u l-

edukazzjoni jaqgħu taħt il-kompetenza 

esklużiva tal-Istati Membri, skont l-

Artikolu 6 tat-Trattat dwar il-

Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

(TFUE); billi huma biss l-iskambji 

mmirati u l-kooperazzjoni bejn il-pajjiżi li 

se jagħtu lok għal għarfien u 

kunsiderazzjoni xierqa tal-ħiliet, 

kompetenzi u kwalifiki; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Emenda  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa J 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

J. billi jenħtieġ li l-Istati Membri 

jimplimentaw malajr, u mhux aktar tard 

mill-2018, arranġamenti konformi mal-

QEK għall-validazzjoni tat-tagħlim mhux 

formali u informali, inklużi l-ħiliet 

miksuba waqt attivitajiet ta' volontarjat;  

J. billi l-Istati Membri biss, fl-interess 

tal-prossimità maċ-ċittadini tagħhom stess 

u l-leġittimità, huma kapaċi jifhmu u 

jirreaġixxu għall-isfidi fil-qasam tal-

impjiegi u l-edukazzjoni, peress li l-

kundizzjonijiet soċjoekonomiċi ta' kull 

pajjiż huma differenti; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Emenda  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jirrikonoxxi l-inizjattiva tal-

Kummissjoni li tirrevedi l-QEK u li 

tkompli tappoġġja l-modernizzazzjoni tas-

sistemi edukattivi u tat-taħriġ Ewropej, 

filwaqt li xorta waħda tirrispetta l-

kompetenzi nazzjonali u tiżgura li jitħarsu 

l-karatteristiċi speċifiċi tas-sistemi 

edukattivi tal-Istati Membri; 

1. Ifakkar li l-modernizzazzjoni tas-

sistemi edukattivi u tat-taħriġ nazzjonali 

hija kompetenza tal-Istati Membri; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Emenda  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jinnota li wieħed mir-rwoli tal-

QEK hu li jżid il-komparabbiltà tal-

kwalifiki miksuba fl-Istati Membri filwaqt 

li jħares il-karatteristiċi speċifiċi tas-

sistemi edukattivi nazzjonali; 

4. Jenfasizza l-fatt li l-mobbiltà 

transnazzjonali waħedha ma tistax issolvi 

l-problema tal-qgħad fl-UE, speċjalment 

il-qgħad fost iż-żgħażagħ, u trid tkun 

akkumpanjata minn investimenti 
nazzjonali, valutazzjoni mill-ġdid tal-

istatus ta' "apprendist" u taħriġ 

vokazzjonali; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Emenda  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jirrimarka li l-Unjoni għandha 

tippermetti lil kulħadd, irrispettivament 

mill-età jew mill-istatus, ikollu l-ħiliet u l-

kompetenzi, inklużi dawk miksuba 

permezz tal-volontarjat, aktar viżibbli, 

apprezzati u rikonoxxuti b'mod ċar u 

aċċessibbli, partikolarment fiż-żoni 

transfruntiera, irrispettivament minn fejn 

jew kif ikunu nkisbu; jenfasizza l-ħtieġa li 

l-Istati Membri jagħmlu sforzi akbar biex 

ikun hemm rikonoxximent aktar 

mgħaġġel u aktar effikaċi tal-kwalifiki kif 

ukoll referenzjar tal-livell korrispondenti 

tal-QEK; 

5. Ifakkar li l-mobbiltà professjonali 

transnazzjonali trid tkun volontarja u 

mhux furzata, u trid twieġeb aħjar għar-

rekwiżiti tad-domanda u l-provvista tas-

swieq tax-xogħol tal-Istati Membri; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Emenda  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi enfasizzata 

l-implimentazzjoni tal-QEK sabiex 

tingħata spinta lill-kwalità u l-potenzjal ta' 

dan il-qafas; 

6. Jenfasizza li l-istandards ta' 

kwalità tal-edukazzjoni, l-impjiegi u s-

servizzi ta' kull Stat Membru 

m'għandhom qatt jiġu ssagrifikati għar-

rikonoxximent reċiproku tal-kompetenzi, 

il-ħiliet, id-diplomi universitarji u l-

kwalifiki, speċjalment fir-rigward tal-

ħaddiema minn pajjiżi terzi; jisħaq fuq il-

fatt li hija r-responsabbiltà ta' kull Stat 

Membru li jiddetermina l-livell tal-paga 

minima tiegħu; 

Or. en 
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16.5.2017 /13 

Emenda  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jirrakkomanda aktar flessibbiltà 

fir-rigward tal-aġġornament tar-

referenzjar tal-qafas nazzjonali mal-QEK; 

7. Jitlob li jiġu appoġġati u promossi 

metodi u sistemi nazzjonali għall-

valutazzjoni tar-riżultati miksuba permezz 

ta' metodi ta' tagħlim mhux formali jew 

informali fl-Istati Membri kollha, b'mod 

partikolari fir-reġjuni transkonfinali; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Emenda  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

f'isem il-Grupp ENF 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0298/2017 

Thomas Händel 

f'isem il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 

dwar il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Ifakkar li wieħed mill-kompiti 

ewlenin tal-QEK hu li jiffaċilita u 

jippromwovi t-trasferiment tal-kwalifiki u 

l-validazzjoni tat-taħriġ u l-edukazzjoni 

formali u informali bejn is-sistemi 

edukattivi u tat-taħriġ differenti, sabiex 

tkun faċilitata l-mobbiltà professjonali u 

edukattiva transnazzjonali u sabiex jiġi 

indirizzat l-ispariġġ fis-suq tax-xogħol 

Ewropew u jintlaħqu aħjar il-ħtiġijiet 

personali taċ-ċittadini u tas-soċjetà b'mod 

ġenerali; 

8. Jinsisti li fil-każ li jiġi stabbilit 

qafas tal-UE, dan ma jkunx vinkolanti 

fuq kull Stat Membru; iqis li strument 

bħall-QEK għandu jiġi implimentat fuq 

bażi volontarja, biex jippermetti lil dawk l-

Istati Membri li jixtiequ jieħdu sehem biss 

biex jagħmlu dan; 

Or. en 

 

 


