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16.5.2017 B8-0298/1 

Amendement  1 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat een correct 

begrip en een correcte erkenning en 

evaluatie van vaardigheden meer 

omvatten dan alleen de vraag vanuit de 

arbeidsmarkt; overwegende dat de 

beschikbare en de op de arbeidsmarkt 

gevraagde vaardigheden profiteren van 

een EKK waarmee die vaardigheden 

kunnen worden geïdentificeerd en op 

elkaar afgestemd, zodat 

sociaaleconomische voordelen ontstaan; 

overwegende dat het van fundamenteel 

belang is om personen te helpen in de 

loop van hun leven competenties en 

vaardigheden te verwerven en bij te 

werken; 

A. overwegende dat de EU niet in 

staat is geweest de werkloosheidcrisis op 

te lossen, aangezien in maart 2017 nog 

steeds 19 716 miljoen Europese burgers 

(waarvan 15 515 miljoen in de eurozone) 

werkloos waren; overwegende dat het 

beleid en de besluiten van de EU een van 
de belangrijkste oorzaken van de 

werkloosheid zijn en de situatie in elke 

lidstaat hebben verslechterd; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/2 

Amendement  2 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat een betere 

vergelijkbaarheid van de kwalificaties de 

mogelijkheden op het gebied van banen en 

professionele groei verbetert van alle 

migrerende werknemers; 

B. overwegende dat de interne markt 

en het Europese mobiliteitsbeleid, met 

inbegrip van de richtlijn betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers, 

aanleiding hebben gegeven tot de 

verschijnselen sociale dumping en 

"labour shopping" doordat actoren in de 

economie die de bestaande sociale 

regelgeving willen vermijden of omzeilen 

teneinde zich een concurrentievoordeel te 

verschaffen door misbruik te maken van 

de verschillen tussen de lidstaten op het 

gebied van loon en sociale premies hiertoe 

in staat zijn gesteld; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/3 

Amendement  3 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de verdere 

ontwikkeling van het Europees 

kwalificatiekader (EKK), gezien de 

nieuwe uitdagingen die de maatschappij 

stelt en de technologische en 

demografische veranderingen, een basis 

kan bieden voor een leven lang leren ter 

ondersteuning van gelijke kansen, eerlijk 

onderwijs en een betere doorlaatbaarheid 

tussen de onderwijs- en opleidingsstelsels; 

overwegende dat onderwijs en opleiding 

de mensen moeten helpen bij de 

aanpassing aan eventueel nieuwe 

omstandigheden door hun vaardigheden 

en onderwijsniveau op holistische wijze te 

verbeteren, zodat zij kritisch, zelfverzekerd 

en onafhankelijk worden en de 

vaardigheden verwerven die voor de 21e 

eeuw nodig zijn; 

D. overwegende dat de toenemende 

tendens om terug te vallen op irreguliere 

immigratie uit lageloonlanden, 

schijnzelfstandigheid, uitbesteding en 

onderaanneming leidt tot een toename van 

het aantal onzekere banen en de 

werkloosheid en tot een verslechtering van 

het algemene niveau van bescherming 
voor werknemers; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/4 

Amendement  4 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat het EKK onder 

meer tot doel heeft onderwijsstelsels 

onderling gemakkelijker te kunnen 

vergelijken en daarmee de aanzet te geven 

tot verandering en hervormingen op 

nationaal en sectoraal niveau, zodat 

uiteindelijk de doelstellingen van de 

Europa 2020-strategie en het ET 2020-

kader kunnen worden verwezenlijkt; 

F. overwegende dat een goed begrip 

en goede inschatting van de beschikbare 

en de op de nationale arbeidsmarkten 

ontbrekende competenties, vaardigheden 
en kwalificaties fundamenteel zijn om de 

arbeidsvraag en het arbeidsaanbod beter 

op elkaar te laten aansluiten en burgers te 

helpen in de loop van hun leven nieuwe 

vaardigheden te verwerven en bestaande 

vaardigheden op te frissen; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/5 

Amendement  5 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat, als gevolg van 

het gebrek aan ambitie bij de lidstaten en 

ondanks het tot nu toe getoonde 

engagement, weinig transparante 

kwalificaties blijven bestaan; overwegende 

dat aanpassingen van het EKK om 

kwalificaties transparanter en 

vergelijkbaarder te maken, noodzakelijk 

zijn; 

G. overwegende dat werknemers 

behoefte hebben aan een adequate 

nationale strategie voor beroepsopleiding 

en doorlopende professionele opleiding, 

evenals technische omscholing, zodat zij 

hun competenties kunnen verbeteren en 

zich zo kunnen aanpassen aan de 

vereisten van de nationale 

arbeidsmarkten; overwegende dat deze 

strategieën op nationaal niveau ten 

uitvoer moeten worden gelegd, teneinde te 

voldoen aan de specifieke behoeften van 

de burgers van elke lidstaat; overwegende 

dat de lidstaten bilaterale overeenkomsten 

inzake de wederzijdse erkenning van 

diploma's, opleidingen, vaardigheden, 

competenties en kwalificaties moeten 

ontwikkelen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

16.5.2017 B8-0298/6 

Amendement  6 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat het EKK een 

metakader voor gebruikers moet 

verstrekken en de samenwerking tussen 

de autoriteiten van de lidstaten, sociale 

partners, onderwijs- en 

opleidingsverstrekkers, de vakbonden, 

maatschappelijke organisaties en andere 

belanghebbenden op internationaal 

niveau moet vergemakkelijken; 

H. overwegende dat te veel vacatures 

niet worden ingevuld doordat de 

vaardigheden van de sollicitanten niet 

overeenkomen met de vraag op de 

nationale arbeidsmarkten; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/7 

Amendement  7 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat alleen Nederland 

en Zweden in hun NKK specifieke 

procedures hebben opgenomen voor het 

aanrekenen van niet-formele 

kwalificaties; overwegende dat geen 

enkele lidstaat in zijn NKK specifieke 

procedures heeft voor informeel leren; 

I. overwegende dat opleidings- en 

onderwijssystemen onder de exclusieve 

bevoegdheid van de lidstaten vallen, 

overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU); overwegende dat alleen 

gerichte uitwisselingen en samenwerking 

tussen de landen het mogelijk maken 

vaardigheden, competenties en 

kwalificaties op passende wijze te 

erkennen en in aanmerking te nemen; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/8 

Amendement  8 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat de lidstaten, zo 

spoedig mogelijk en ten laatste in 2018, in 

overeenstemming met het EKK regelingen 

moeten treffen voor de validatie van niet-

formeel en informeel leren in verband met 

nationale kwalificatiekaders, met inbegrip 

van vaardigheden die tijdens 

vrijwilligersactiviteiten zijn verworven;  

J. overwegende dat alleen de 

lidstaten, aangezien zij dicht bij hun eigen 

burgers staan en om redenen van 

legitimiteit, in staat zijn de uitdagingen op 

het gebied van werkgelegenheid en 

onderwijs te begrijpen en het hoofd te 

bieden, aangezien de sociaal-economische 

omstandigheden van land tot land 

verschillen; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/9 

Amendement  9 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. erkent het initiatief van de 

Commissie voor de hervorming van het 

EKK en voor de verdere steun voor de 

modernisering van de Europese onderwijs- 

en opleidingsstelsels en het feit dat de 

Commissie de nationale bevoegdheden op 

het gebied van onderwijsstelsels eerbiedigt 
en ervoor zorgt dat de specifieke 

kenmerken van de opleidingssystemen van 

de lidstaten behouden blijven; 

1. herinnert eraan dat de 

modernisering van de nationale onderwijs- 

en opleidingssystemen een bevoegdheid 

van de lidstaten is; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/10 

Amendement  10 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. herinnert eraan dat het EKK onder 

meer als opdracht heeft de 

vergelijkbaarheid van kwalificaties in de 

lidstaten te vergroten en tegelijk de 

specifieke nationale kenmerken op 

onderwijsgebied te eerbiedigen; 

4. benadrukt het feit dat 

transnationale mobiliteit als zodanig geen 

oplossing biedt voor het probleem van de 

werkloosheid in de EU, in het bijzonder de 

jeugdwerkloosheid, en dat deze mobiliteit 

vergezeld moet gaan van nationale 

investeringen, een herbeoordeling van de 

status van "leerling" en beroepsopleiding; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/11 

Amendement  11 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. wijst erop dat de Unie iedereen, 

ongeacht leeftijd of status, in staat moet 

stellen hun vaardigheden en competenties, 

ook wanneer zij die via vrijwilligerswerk 

hebben verworven, op een duidelijke en 

toegankelijke manier te laten appreciëren 

en erkennen en daarmee zichtbaarder te 

maken, met name in grensgebieden, 

ongeacht waar of hoe zij die hebben 

opgedaan; onderstreept het feit dat de 

lidstaten meer inspanningen moeten 

leveren voor een snellere en effectievere 

erkenning van kwalificaties en met 

betrekking tot de koppeling aan het 

overeenkomstige EKK-niveau; 

5. herinnert eraan dat transnationale 

beroepsmobiliteit vrijwillig en niet 

gedwongen moet zijn en beter moet 

aansluiten bij de vereisten van vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkten van de 

lidstaten; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/12 

Amendement  12 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. herinnert eraan dat de nadruk 

moet liggen op de tenuitvoerlegging van 

het EKK om de kwaliteit en het potentieel 

van het kader te verhogen; 

6. benadrukt dat de kwaliteitsnormen 

voor onderwijs, banen en diensten van 

elke lidstaat nooit mogen worden 

opgeofferd ten behoeve van de wederzijdse 

erkenning van competenties, 

vaardigheden, graden en kwalificaties, 

met name waar het werknemers uit derde 

landen betreft; benadrukt het feit dat het 

de verantwoordelijkheid van elke lidstaat 

is om de hoogte van het minimumloon te 

bepalen; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/13 

Amendement  13 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. beveelt meer flexibiliteit aan 

wanneer het erom gaat dat de lidstaten de 

referenties in hun nationale kader naar 

het EKK actueel houden; 

7. roept op tot het ondersteunen en 

bevorderen van nationale methoden en 

systemen voor de beoordeling van de via 

methoden voor niet-formeel en informeel 

leren bereikte resultaten in alle lidstaten, 

met name in de grensgebieden; 

Or. en 
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16.5.2017 B8-0298/14 

Amendement  14 

Joëlle Mélin, Dominique Martin, Mara Bizzotto 

namens de ENFFractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0298/2017 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. herinnert eraan dat een van de 

voornaamste taken van het EKK een 

vereenvoudiging en bevordering van de 

overdracht van kwalificaties, maar ook de 

validering van formeel en informeel 

onderwijs en opleiding, tussen de diverse 

onderwijs- en opleidingssystemen moet 

zijn om transnationale beroeps- en 

leermobiliteit mogelijk te maken, de 

scheefgroei op de Europese arbeidsmarkt 

beter aan te pakken en beter in te spelen 

op de persoonlijke behoeften van de 

burgers en van de samenleving in het 

algemeen; 

8. dringt erop aan dat, indien er een 

EU-kader tot stand wordt gebracht, dit 

geen van de lidstaten bindt; is van oordeel 

dat een instrument zoals het EKK op 

vrijwillige basis ten uitvoer moet worden 

gelegd, teneinde uitsluitend de lidstaten 

die willen deelnemen hiertoe in staat te 

stellen; 

Or. en 

 

 


